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Dragi târgujieni,

După un an parcurs împreună, în calitate de 
cetăţeni europeni, mă bucur să putem vorbi despre 
numeroasele realizări, dar vă garantez că nu uităm 
nici de proiectele de anvergură care aşteaptă să fi e 
demarate.

Am acum deosebita onoare, dar şi obligaţia, 
de a vă prezenta cele mai importante repere din 
activitatea municipalităţii din anul 2007.

Vă mulţumesc pentru că aţi fost alături de 
mine şi de Primăria Municipiului Târgu-Jiu şi contez 
pe sprijinul dumneavoastră şi în acest an.

Florin Cârciumaru
Primarul Municipiului Târgu-Jiu
Florin Cârciuma
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Municipiul Târgu-Jiu, reşedinţa 
judeţului Gorj, este situat la o altitudi-
ne de 192 – 212 m, la intersecţia para-
lelei 45002’ latitudine nordică cu meri-
dianul 23017’ longitudine estică, în 
plină zonă temperată, în Depre siunea 
Târgu-Jiu – Câmpu Mare, dominată la 
nord de masivele muntoase Parâng şi 
Vâlcan, iar la sud de şiruri de dealuri.

Municipiul Târgu-Jiu include şi 
localităţile componente Iezureni, 
Preajba,  Drăgoieni,  Romaneşti , 
Slobozia, Bârseşti, Polata şi Ursaţi şi se 
întinde pe o suprafaţă estimată de 
9.333 ha, reprezentând 1,7% din su-
prafaţa judeţului Gorj, din care 
3.878,36 ha. în intravilan şi 5.454,64 ha. 
în extravilan şi are o populaţie stabilă 
la data de 1 iulie 2007 de 96.081, re-
prezentând 25,1% din 
populaţia judeţului.

Structura forţei 
de muncă este urmă-
toarea: domeniul con-
strucţiilor - 6.100 sala-
riaţi; domeniul comer-
ţului - 8.820; transpor-
turilor - 1.350; prestări 
servicii - 3.730; alte do-
menii de activitate - 
13.920; instituţii publi-
ce - 7.967.

Situaţia economi-
că  a  munic ipiului 
Târgu-Jiu a fost strâns 
legată de cea a econo-
miei naţionale, care se 

află într-o perioadă de restructurare şi 
de reforme şi a fost influenţată de spe-
cificul local, dar şi de cel judeţean, 
pentru că fiind regiune minieră, mulţi 
agenţi economici din judeţ s-au profi-
lat pe activităţi legate de minerit.

Obiectivele generale ale admi-
nistraţiei locale în ceea ce priveşte di-
namizarea mediului de afaceri au vizat 
creşterea activităţii economice şi îm-
bunătăţirea mediului de afaceri prin 
atragerea investitorilor străini.

În acelaşi timp, însă, s-a avut în 
vedere dezvoltarea economică în 
acord cu tendinţele comunităţii eu-
ropene, precum şi modernizarea in-
frastructurii de transport sau mo-
dernizarea şi extinderea reţelelor 
tehnico-edilitare.

Municipiul Târgu-Jiu – prezentare
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Obiectivul fundamen-
tal al primarului a fost im-
plementarea obiectivelor 
Agendei Locale 21, Strategia 
de Dezvoltare Durabilă pe 
termen mediu la nivelul mu-
nicipalităţii. Strategia a fost 
elaborată în cadrul unui pro-
ces consultativ la care au 
participat şi reprezentanţi ai 
tuturor segmentelor socie-
tăţii civile, autorităţilor loca-
le, comunităţii oamenilor de 
afaceri, sindicatelor.

Dezvoltarea locală se 
reflectă întotdeauna în eco-
nomia regională. Acest lucru 
presupune din partea actorilor dezvoltării locale şi a factorilor decizionali, mani-
festarea unei mai mari flexibilităţi în înţelegerea şi adaptarea rapidă la schimbările 
pieţei, presupunând existenţa unui parteneriat local şi a unei strategii coerente 
de dezvoltare. Informaţiile dobândite în cadrul procesului de elaborare a Agendei 
Locale 21 au constituit un instrument important, care a fost utilizat în activitatea 
de planificare urbană.

Dezvoltarea durabilă şi “Agenda Locală 21” sunt un răspuns la necesitatea 
rezolvării problemelor cu care se confruntă comunitatea noastră, printr-o viziune 
strategică unitară, exprimată în obiective specifice concretizate pe domenii de 
interes, cu responsabilităţi clar definite.

Pentru anul 2007 activitatea s-a concentrat pe implementarea, monitoriza-
rea şi evaluarea proiectelor incluse în Planul Local de Acţiune, în conformitate cu 
obiectivele generale de dezvoltare durabilă:

- PROTECŢIA MEDIULUI

- DEZVOLTARE ECONOMICĂ

- REGENERARE URBANĂ

- PROTECŢIE SOCIALĂ

1.  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU

1.1.  MISIUNE
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1.2.  CADRUL LEGAL ŞI INSTITUŢIONAL

Primăria Municipiului Târgu-Jiu 
este organizată şi funcţionează potri-
vit prevederilor Legii nr.215/2001, pri-
vind administraţia publică locală, 
republicată.

Administraţia publică în unităţile 
administrativ-teritoriale se organizea-
ză şi funcţionează în temeiul descen-
tralizării, autonomiei locale, decon-
centrării serviciilor publice, eligibilită-
ţii autorităţilor administraţiei publice 
locale, legalităţii şi al consultării cetă-
ţenilor în soluţionarea problemelor 
locale de interes deosebit.

Primarul reprezintă autoritatea 
executivă în realizarea autonomiei lo-
cale. Primarul reprezintă localitatea în 
relaţiile cu alte autorităţi publice, cu 

persoanele fizice şi juridice române 
sau străine, precum şi în justiţie.

Primarul asigură respectarea 
drepturilor şi libertăţilor fundamenta-
le ale cetăţenilor, a prevederilor 

Constituţiei, pre-
cum şi punerea în 
aplicare a legilor, a 
d e c r e t e l o r 
P r e ş e d i n t e l u i 
României, a hotărâ-
rilor şi ordonanţelor 
Guvernului, a hotă-
rârilor Consiliului 
Local; dispune mă-
surile necesare şi 
acordă sprijin pen-
tru aplicarea ordi-
nelor şi instrucţiu-
nilor cu caracter 
normativ ale miniş-
trilor, ale celorlalţi 
conducători ai au-
torităţilor adminis-
traţiei publice cen-

trale, ale prefectului, precum şi a ho-
tărârilor Consiliului Judeţean în con-
diţiile legii.

La începutul anului, la propune-
rea primarului, Consiliul local a apro-
bat organigrama, statul de funcţii, 
numărul maxim de posturi şi numărul 
maxim de funcţii publice ale aparatu-
lui de specialitate de la Primăria 
Municipiului Târgu-Jiu, direcţiile şi ser-
viciile de specialitate. S-a aprobat , de 
asemenea, Programul de lucrări edili-
tar-gospodăreşti pe anul 2007.
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În vederea executări i  unor 
obiective de investiţii de interes lo-
cal Primarul Municipiului Târgu-Jiu 
a propus contractarea unor împru-
muturi bancare pentru realizarea 
proiectului de modernizare urbană, 
peisagistică, pietonală şi arhitectu-
rală a zonei centrale a municipiului 
Târgu-Jiu şi realizarea instalaţiei de 
nocturnă la Stadionul Municipal 
Târgu-Jiu.

În exercitarea atribuţiilor sale 
stabil ite prin ar t .63 din Legea 
nr.215/2001, privind administraţia 
publică locală, Primarul, în baza 
art.68 a emis un număr de 8.891 dis-
poziţii privind: activitatea direcţiilor 
şi serviciilor de specialitate presta-
toare de servicii publice şi de utilita-
te publică de interes local, inventari-
erea, evidenţa statistică, inspecţia şi 

controlul efectuării serviciilor publi-
ce de interes local, precum şi a bunu-
rilor din patrimoniul public şi privat 
al unităţii administrativ-teritoriale; 
e laborarea Planului  Urbanist ic 
General al Municipiului Târgu-Jiu; 
emiterea de avize, acorduri şi autori-
zaţii; măsurile necesare pentru reali-
zarea lucrărilor conform angajamen-
telor asumate în domeniul gospodă-
riei comunale; gospodărirea şi înfru-

museţarea localităţii, păstrării ordinii 
şi liniştii publice; organizarea de lici-
taţii pentru desfăşurarea de licitaţii 
publice deschise pentru închirierea, 
concesionarea, vânzarea, achiziţio-
narea de bunuri mobile şi imobile; 
prevenirea şi, după caz, gestionarea 
situaţiilor de urgenţă; convocarea 
Consiliului local în şedinţe ordinare 
şi extraordinare, etc.
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1.3.  RELAŢIA CU CETĂŢENII

ACCESUL CETĂŢEANULUI

LA INFORMAŢIILE DE

INTERES PUBLIC

Accesul cetăţeanului la informa-
ţiile de interes public se realizează prin 
intermediul site-ului www.targujiu.ro, 
prin întâlnirile organizate de conduce-
re cu cetăţenii municipiului, „Curierul 
Primăriei” - publicaţie lunară a Primăriei 
Municipiului Târgu-Jiu, Centrul de 
Informaţii pentru Cetăţeni şi mass-me-
dia locale.

Pentru asigurarea accesului la in-
formaţii  a cetăţenilor,  Primăria 
Municipiului Târgu-Jiu a dezvoltat şi 
perfecţionat mai multe proiecte infor-
matice din care au rezultat aplicaţii 
folosite în momentul de faţă pentru 
managementul documentelor, gestiu-
nea taxelor şi impozitelor locale, apli-
caţii  care au ca bază Sistemul 
Informatic Geografic şi diferite aplicaţii 
informatice de gestiune 
şi evidenţă în cadrul ser-
viciilor de urbanism, 
gospodărie comunală, 
autorizări-avize, conce-
sionări – închirieri, bu-
get-contabilitate şi per-
sonal-salarizare.

Sistemul informa-
ţional privind manage-
mentul documentelor 
permite urmărirea do-
cumentelor pe tot cir-
cuitul, de la intrarea în 
Primărie până la rezol-

varea lor. Acest lucru asigură un stan-
dard calitativ înalt în rezolvarea cere-
rilor cetăţenilor. 

Pentru conducere permite obţine-
rea de analize privind modul de rezolvare 
al cererilor pe departamente în mod ra-
pid şi asigură suportul în luarea deciziilor. 
Site-ul web al Primăriei Municipiului 
Târgu-Jiu: http://www.targujiu.ro conţi-
ne informaţii relevante despre activita-
tea primăriei pentru informarea per-
manentă a cetăţenilor în asigurarea 
transparenţei în luarea deciziilor pen-
tru oraş.

Site-ul este actualizat continuu şi 
pe structura acestuia se pun la dispo-
ziţie cetăţenilor şi persoanelor juridice 
noi secţiuni de informaţii. O atenţie 
deosebită în cadrul site-ului acordăm 
informaţiilor pentru servicii de urgen-
ţă, secţiune realizată împreună cu 
Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă Gorj.

1212
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Începutul anului 2007 a însem-
nat analiza situaţiei existente din 
punct de vedere informatic prin inter-
viuri cu conducerea Primăriei şi fiecare 
funcţionar public în parte. Pe baza 
acestei analize a fost realizat Studiul 
de Prefezabilitate „Sistem Integrat de 
Te h n o l o g i a  I n f o r m a ţ i e i  ş i  a 
Comunicării” pentru Consiliul local al 
Municipiului Târgu-Jiu. Acest studiu a 
avut ca scop dezvoltarea sistemului 
informatic pe termen mediu, dar şi un 
prim pas în formularea documentaţi-
ilor pentru a pregăti cererile de finan-
ţare de la Uniunea Europeană.

O atenţie specială a fost acordată 
colaborării cu Agenţia de Protecţie a 
Mediului Gorj în realizarea de aplicaţii 
informatice geografice. Astfel a fost 
realizat un proiect pilot privind moni-
torizarea pădurilor din jurul munici-
piului Târgu-Jiu. Aceste păduri au un 
rol major în influenţarea microclima-
tului municipiului Târgu-Jiu.

Activitatea Compartimentului 
Evidenţă şi Baze de date a fost apreci-
ată prin acordarea a două premii la 
nivel naţional. Premiul pentru imple-
mentarea soluţiei GIS pentru monito-
rizarea pădurilor din jurul municipiu-
lui Târgu-Jiu acordat de Asociaţia 
Naţională a Informaticienilor din 
Administraţia Publică şi un premiu 
pentru întreaga soluţie geospaţială a 
fost acordat în cadrul Conferinţei 
Lumea Geospaţială 2007.

În trimestrul al IV-lea din 2007, 
cu sprijinul Asociaţiei Naţionale a 
Informaticienilor din Administraţia 
Publică a fost iniţiată o colaborare cu 
Consorţiul Quadratech – consorţiu de 
informatică format din primării din 
regiunea Marche – Italia. Până în pre-

zent s-a făcut o analiză a ceea ce s-a 
realizat în Primăria Municipiului 
Târgu-Jiu privind informatica terito-
riului şi s-au identificat două proiecte 
pentru viitor.

Începând cu luna februarie 2007 
a fost demarat un program de întâlniri 
cu cetăţenii din cadrul asociaţiilor de 
proprietari/locatari, care a avut drept 
scop informarea cetăţenilor privind 
modul de folosire a bugetului privind 
lucrările de investiţii şi edilitar-gospo-
dăreşti pe anul 2007 pentru domeniul 
public din zona asociaţiilor. 

Pentru a asigura o participare ac-
tivă la prioritizarea proiectelor de dez-
voltare ale oraşului, au fost organizate 
întâlniri cu reprezentanţi ai cadrelor 
didactice, medicale, sindicatelor, orga-
nizaţiilor de tineret, vârstnicilor, mino-
rităţilor, instituţiilor de cultură, patro-
natelor, organizaţiilor de turism, etc.

De asemenea, au fost organizate 
dezbateri publice pentru aprobarea 
atât a bugetului local pe anul 2007, 
cât şi pentru realizarea a două mari 
proiecte ale municipiului Târgu-Jiu: 
modernizarea zonei centrale şi ampla-
samentul depozitului ecologic zonal.

În acest sens, s-a pus la dispoziţia 
cetăţeanului TELEFONUL CETĂ-

ŢEANULUI (984), care funcţionează 
permanent, s-au publicat pe site-ul 
primăriei spre consultare materiale 
înaintate spre aprobare Consiliului 
Local şi s-a elaborat unui studiu pen-
tru reactualizarea proiectelor priorita-
re din Agenda Locală 21 (pe baza in-
terpretării rezultatelor chestionarelor 
pentru cetăţeni).

În fiecare săptămână au fost orga-
nizate câte două conferinţe de presă, în 
zilele de luni şi miercuri, în care au fost 
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prezentate aspecte referitoare la activi-
tatea Primăriei şi a Consiliului Local. 
Presa a fost invitată şi a participat la 
toate şedinţele Consiliului Local Târgu-
Jiu, precum şi la alte acţiuni de interes 
public organizate. Au existat numeroa-
se evenimente culturale la care ziariştii 
au fost invitaţi, au fost difuzate comu-
nicate şi informaţii referitoare la activi-
tatea instituţiei, care au ajuns la cetă-
ţeni prin intermediul presei.

Conducerea Primă-
riei Târgu-Jiu, şefi ai ser-
viciilor de specialitate, 
purtătorul de cuvânt al 
Primăriei au fost prezenţi, 
prin rotaţie, cel puţin o 
dată pe săptămână, în 
emisiuni la posturile de 
radio şi televiziune loca-
le, întreţinând un per-
manent dialog cu cetă-
ţenii municipiului pe 
probleme de interes 
comunitar.

Serviciul Evidenţe şi 
Baze de Date din cadrul 
Direcţiei Publice de Venituri, prin na-
tura activităţii desfăşurate, are un con-
tact direct şi nemijlocit cu contribua-
bilii atât persoane fizice, cât şi persoa-
ne juridice, la ghişeele instituţiei, pu-
nându-se permanent problema 
dialogului şi a transparenţei în relaţiile 
cu contribuabilii şi în acest sens s-a 
realizat un suport informaţional ce 
permite cetăţenilor informarea on-line 
asupra impozitelor şi taxelor locale.

În anul 2007 Primăria Municipiu-
lui Târgu-Jiu a editat, lunar, publicaţia 
proprie, în scopul informării cetăţeni-
lor asupra tuturor manifestărilor, lu-
crărilor şi proiectelor vizate sau reali-

zate de către Primăria Municipiului 
Târgu-Jiu.

În continuare suntem interesaţi 
să extindem resursele informaţionale 
pentru o mai bună colaborare cu ce-
tăţenii şi pentru aceasta, în anul 2007 
a fost realizat un Studiu de prefezabi-
litate pentru un sistem integrat de 
tehnologia informaţiei care ne va aju-
ta să dezvoltăm sistemul informatic 
pe termen mediu. De asemenea, pen-

tru 2008 ne propunem să extindem 
comunicarea prin internet cu cetăţenii 
şi să oferim primele funcţionalităţi in-
teractive ale site-ului de internet.

Centrul pentru Informarea

Cetăţenilor

Activitatea Centrului de Infor-
mare a Cetăţenilor este una complexă, 
iar gradul de satisfacţie al cetăţenilor 
care relaţionează cu acest serviciu se 
reflectă în mod direct şi hotărâtor asu-
pra percepţiei cetăţenilor cu privire la 
modul în care Consiliul Local şi 
Primăria acţionează în folosul lor.

1414
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Organizarea şi desfăşurarea ac-

tivităţii de soluţionare a petiţiilor

La Primăria Târgu-Jiu, petiţiile sunt 
înregistrate la Centrul de Informare a 
Cetăţenilor, în sistem electronic. Excep-
ţie fac cererile care vizează Compar-
timentul Regim Stare Civilă, care sunt 
evidenţiate în registre separate, potrivit 
unor reglementări speciale.

În anul 2007, la Primăria Târgu-Jiu 
s-au înregistrat 59.116 documente, 
din care 50.741 la Centrul pentru 
Informarea Cetăţenilor şi 8.375 la 
Compartimentul Stare Civilă.

Cele 50.741 documente înregis-
trate la CIC au fost soluţionate după 
cum urmează: 42.712-răspuns favorabil 
(549 au primit răspuns parţial favora-
bil) ;  1.572-răspuns nefavorabil, 
6.360-documente interne, 97 clasate 
sau anulate. 

Modul de soluţionare a docu-

mentelor înregistrate la CIC

Pentru soluţionarea petiţiilor, pri-
marul, viceprimarii, directorii executivi 
şi şefii de servicii se documentează, 
efectuează verificări în teren şi stabi-
lesc modalitatea de rezolvare.

Structura răspunsurilor primite 
de petiţionari

286 cetăţeni s-au prezentat în 

audienţe la autoritatea executivă, pe 
probleme generale care vizau aspecte 
din cadrul serviciilor, după cum urmea-
ză: 93 - Serviciul Gospodărie Comunală, 
22 - Serviciul Urbanism, 35 - Direc-
ţia Tehnică, 15 - Compartimentul 
Îndrumare Asociaţii de Proprietari, 
26 – Compartimentul Resurse Umane, 
17 - Aparegio, 23 - Direcţia Publică de 
Protecţie Socială, 12 - Serviciul Agricol 
Cadastru, 43 – altele.

Structura audienţelor pe compar-
timente vizate

În cadrul audienţelor organi-
zate pentru rezolvarea solicitărilor 
adresate în baza Legii nr. 18/1991, 
s-au prezentat 169 de persoane.

Centrul de Informare a Cetăţe-
nilor răspunde şi de gestionarea 

sesizărilor adresate la „Telefonul 

Cetăţeanului” – 984, prin preluarea 
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mesajelor şi transmiterea acestora la 
serviciile de specialitate. La acest te-
lefon, au fost înregistrate în 2007 184 
de propuneri şi sesizări 

Referitor la accesul la informaţi-

ile de interes public, prevăzut de 
Legea nr. 544/2001, principalele aspec-
te sunt următoarele:

a) numărul total de solicitări de 
informaţii de interes public: 75;

b) numărul total de solicitări, de-
partajat pe domenii de interes: 75

c) numărul de solicitări rezolvate 
favorabil: 73;

d) numărul de solicitări respinse, 
defalcat în funcţie de motivaţia respinge-
rii (informaţii exceptate de la acces, ine-
xistente etc.): 2 - informaţii inexistente;

e) numărul de solicitări adresate 
în scris: 

- pe suport de hârtie: 53;
- pe suport electronic: 22;
f ) numărul de solicitări adresate 

de persoane fizice: 45;
g) numărul de solicitări adresate 

de persoane juridice: 30;
Un segment nou de petiţii îl re-

prezintă cele postate pe site-ul www.
domnuleprimar.ro. În 2007 au fost 
postate 81 sesizări, toate efectuate de 
persoane fizice, majoritatea care îşi 
declină identitatea. Cu toate că O.G. 
27/2002 permite clasarea petiţiilor 
anonime, domnul primar Florin 
Cârciumaru a dispus postarea răspun-
surilor aferente fiecărei sesizări. 

1.4.  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

În contextul exercitării atribuţii-
lor ce-i revin în calitate de autoritate 
executivă şi pentru rezolvarea proble-
melor comunităţii locale, Primarul 
Municipiului Târgu-Jiu a propus spre 
aprobare Consiliului Local, organigra-
ma, statul de funcţii, numărul maxim 
de posturi şi funcţiile publice de la 
Primăria Municipiului Târgu-Jiu, pre-
cum şi organigramele, statele de func-
ţii, numărul maxim de posturi şi func-
ţiile publice de la societăţile comerci-
ale, direcţiile şi serviciile publice de 
interes local. 
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REZULTATE 2007

2.1.  SOCIETĂŢI COMERCIALE

2.1.1.  S.C. APAREGIO S.A.

Societăţile comerciale, instituţiile, direcţiile şi serviciile publice de interes local
  • S.C. APAREGIO S.A. Gorj

  • S.C. TRANSLOC S.A. Târgu-Jiu

  • Direcţia Publică de Venituri

  • Direcţia Publică de Patrimoniu

  • Direcţia Publică de Protecţie Socială

  • Direcţia Publică de Poliţie Comunitară

  • Direcţia de Servicii Comunale

  • Direcţia Publică Comunitară Locală de Evidenţă a Persoanelor

  • Centrul de Cultură şi Artă „Constantin Brâncuşi”

  • Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”

Având în vedere necesitatea re-
alizării unor investiţii majore în siste-
mele de alimentare cu apă, cele de 
canalizare, cât şi în staţiile de epurare 
ce trebuiesc realizate la nivelul fiecă-
rei localităţi, valoarea lucrărilor pe 
care acestea le implică, în conformita-
te cu recomandările Uniunii Europene, 
s-a impus asocierea comunităţilor lo-
cale pentru accesarea fondurilor eu-
ropene, lucru ce a dus la crearea unui 
operator regional capabil să gestione-
ze aceste fonduri, să administreze şi 
să exploateze sistemele existente.

În acest context la nivelul 
Consiliului Judeţean Gorj şi al consili-
ilor locale orăşeneşti şi municipale s-a 
hotărât asocierea în vederea gestionă-
rii acestor servicii şi participarea cu 

capital social, la înfiinţarea operatoru-
lui regional SC APAREGIO GORJ SA, 
societate care a fost înscrisă de 
Registrul Comerţului în luna ianuarie 
2007, dată de la care permanent s-a 
lucrat la perfecţionarea cadrului insti-
tuţional şi organizatoric, la adaptarea 
acestuia cu condiţiile impuse de 
Uniunea Europeană.

Activităţi principale

Aparegio a executat lucrări de 
reabilitare, prin înlocuirea reţelelor de 
transport la hidrofoarele aparţinând  
Centralei termice 9 Mai VI –Zona 
Plopilor (750 m conducta PE cu diame-
trul de 63 mm şi 110 mm) şi Centralei 
termice Cuza II (250m conducta PE cu 
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diametrul 63 mm şi 110 mm), aştep-
tând oferte de la potenţialii furnizori şi 
distribuitori în vederea achiziţionării 
echipamentelor necesare. 

De asemenea s-au executat une-
le lucrări de dezafectare ale vechilor 
reţele stradale din oţel sau fontă şi au 
fost branşaţi beneficiarii la noile reţele 
executate din polietilena, pe unele 
străzi.

Având în vedere programul de 
investiţii ce a fost aprobat la nivelul 
Primăriei Municipiului Târgu-Jiu pen-
tru anul 2007, s-a procedat la execuţia 
unor branşamente pe str. 23 August şi 
Polata, în aceasta din urmă, fiind inte-
resaţi în finalizarea, recepţionarea şi 
preluarea investiţiilor executate, în 
asigurarea permanenţei în ceea ce pri-
veşte furnizarea apei potabile.

Au fost preluate în exploatare şi 
întreţinere sistemele de alimentare cu 
apă din localităţile componente 
Preajba şi Polata, ocazie cu care s-a 

procedat la execuţia branşamentelor 
de apă.

Cunoscând orientările primăriei 
în ceea ce priveşte realizarea unor re-
ţele noi de apă pe străzile: Viitorului, 
Barajelor, Bicaz, Muncii, Tismana şi 
Preajba, Aparegio s-a pregătit cu forţă 
de muncă în a prelua execuţia a o 
parte din acestea, cât şi a executa 
branşamentele şi contorizările ce sunt 

necesare.
C o n f o r m 

proiectului de 
finanţare a lu-
crărilor şi inves-
tiţiilor din fon-
durile Uniunii 
Europene,  cu 
aportul consul-
tantului tehnic, 
pentru judeţul 
Gorj s-a prevă-
zut reabilitarea 
şi modernizarea 
sistemelor de 
alimentare cu 
apă, canalizare 
şi staţii de epu-
rare pentru loca-

lităţile incluse în acest program, fiind 
estimate fonduri în valoare de circa 
114 milioane euro a căror derulare se 
produce pe perioada 2008 – 2021, 
Municipiului Târgu-Jiu revenindu-i 
76,5 milioane euro din care 34,5mili-
oane euro pentru apă şi 42 milioane 
euro pentru canalizare, valori ce pe 
parcursul derulării programului vor fi 
rectificate şi reactualizate. Facem 
menţiunea că aceste valori necesită 
15% cofinanţare, valori ce trebuie alo-
cate de la bugetul local sau din alte 
surse atrase.

1818
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În ceea ce priveşte parcul auto 
din dotarea societăţii, acesta se com-
pune din:

17 troleibuze (4 nearticulate şi 
13 articulate), 21 autobuze (17 nearti-
culate şi 4 articulate), 7 autoturisme, 2 
autospeciale pentru intervenţii, 1 cis-
ternă, 1 camion.

S.C. TRANSLOC S.A. şi-a bazat ac-
tivitatea pe următoarele criterii: 

- gestionarea serviciului de utili-
tate publică ce face obiectul contrac-
tului de concesionare, înţelegând prin 
aceasta exploatarea, întreţinerea, dez-
voltarea şi modernizarea bazei mate-
riale conform legislaţiei.

-  continuarea unor activităţi com-
plementare aducătoare de venituri:

- prestări servicii staţie I.T.P.;
- prestare servicii de publicitate 

pe mijloacele de transport;

- prestare servicii de reparaţii şi 
întreţinere mijloace de transport pen-
tru terţi;

- prestare servicii întreţinere stâlpi 
pentru susţinere bannere publicitare;

- prestare servicii privind activi-
tatea de blocare, ridicare şi transport, 
depozitare şi eliberare de autovehicu-

le staţionate neregula mentar (H.C.L. 
nr. 380/ 21.12.2005).

2.1.2.  S.C. TRANSLOC S.A
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2.2.  DIRECŢII DE SPECIALITATE

2.2.1.  DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI MANAGEMENTUL CALITĂŢII

2.2.1.1.  Serviciul Investiţii

Dezvoltarea municipiului Târgu-
Jiu a impus executarea unui important 
volum de investiţii în domeniul con-
strucţiilor, infrastructurii, gospodăriei 
comunale, învăţământului şi protecţi-
ei sociale.

O atenţie deosebită s-a acordat 
asigurării fondurilor băneşti, elaborării 
documentaţiilor tehnice, economice, 
obţinerea avizelor necesare de la or-
ganele în drept, organizarea şi desfă-
şurarea licitaţiilor publice, pentru sta-
bilirea constructorilor, supravegherii 
tehnice pentru lucrările de investiţii şi 
reparaţii, coordonării activităţii de in-
vestiţii pe obiective şi surse de finan-
ţare, atât celor proprii cât şi ale unită-
ţilor aflate în subordinea Primăriei, 
întocmirii cărţii tehnice a construcţiei 
pentru obiectivele de construcţii şi re-
cepţie la terminarea lucrărilor.

Valoarea alocată obiectivelor de 
investiţii pentru anul 2007 a fost de 
41.525.000 lei, fiind constituită din 
fonduri de la bugetul local, cât şi fon-
duri provenite din alte surse (transfe-
ruri de la bugetul de stat).

Principalele lucrări realizate:

Alimentare cu apă:

- definitivarea şi punerea în func-
ţiune a sistemului de alimentare cu 
apă din localitatea Preajba (compus 
din reţeaua de distribuţie, rezervoare-
le de înmagazinare cu o capacitate de 
100mc şi staţia de tratare);

- definitivarea şi punerea în func-
ţiune a sistemului de alimentare cu 
apă din localitatea Polata (compus din 
reţeaua de distribuţie, rezervoarele de 
înmagazinare cu o capacitate de 
100mc şi staţia de tratare);

În cadrul Direcţiei 
Tehnice îşi desfăşoară 
activitatea Serviciul 
Invest iţ i i ,  Ser viciul 
Gospodărie Comunală, 
Serviciul Urbanism şi 
Amenajare Teritorială şi 
C o m p a r t i m e n t u l 
Îndrumare Asociaţii de 
Proprietari  şi  Fond 
Locativ. 

2020
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În cadrul obiectivului de investi-
ţii „Extindere front captare apă zonele 
periurbane Preajba şi Polata” care cu-
prinde execuţia a 6 foraje de adânci-
me (3 la Preajba şi 3 la Polata), au fost 
executate 2 foraje precum şi conducta 
de distribuţie pe str. Aviatorilor în lun-
gime de 3.100 ml. 

Canalizări:

- Lungime totală este de 5820 ml, 
din care 650 ml. canalizare pluvială.

- Extinderi reţele gaze:
- Lungime totală a reţelelor este 

de 2580 ml.
Modernizarea unor străzi:

Reabilitarea străzii Victoriei 

(proiect ce a cuprins modernizarea in-
tegrală a carosabilului şi trotuarelor 
pe întreaga lungime a arterei cuprinsă 
între intersecţia cu str. Mărgăritarului 
şi intersecţia cu str. Unirii, realizarea 
de parcaje şi crearea unui sens girato-
riu la intersecţia cu str. 9 Mai) pe o su-
prafaţa de 39.000 mp. 

Reabilitarea bulevardului Eca-

terina Teodoroiu (tronson cuprins 
între intersecţia cu str. Lotrului şi in-
tersecţia cu str. Ciocârlău pe o supra-
faţa = 44.120 mp.

Reabilitarea străzii Tudor Vladi-

mirescu - suprafaţa – 8.050 mp;
Reabilitarea străzii Termo-

centralei - suprafaţa - 2.600 mp;

Modernizarea străzii Comuna 

din Paris - suprafaţa - 5.250 mp;
Modernizarea străzii România 

Muncitoare – suprafaţa – 2.450 mp;
Modernizarea străzii Ştefan cel 

Mare - suprafaţa - 3.820 mp ;
Modernizarea străzii Pajiştei - 

suprafaţa - 8.350 mp ;
Modernizarea străzii Polata - 

suprafaţa - 20.440 mp;
Locuinţe sociale 

- a fost demarată execuţia la pa-
tru blocuri de locuinţe sociale (cu 100 
unităţi locative) realizate prin Agenţia 
Naţională de Locuinţe, urmând ca 
acestea să fie finalizate şi puse în func-
ţiune în cursul anului 2008;

- construirea a patru pavilioane 
de locuinţe sociale (cu 24 unităţi loca-
tive) în cartierul Iezureni, ce vor fi puse 
în funcţiune în cursul anului 2008. 

Complexul Sportiv Municipal: 

Reabilitare Sala Polivalentă – 
lucrările au constat în schimbarea 
tâmplăriei cu tâmplărie termoizolantă 
şi geam termopan, refacerea suprafe-
ţei de joc cu parchet din lemn stratifi-
cat, înlocuirea instalaţiilor termice, 
electrice, sanitare, revizuirea acoperi-
şului, placarea faţadelor, realizarea 
unui tunel de acces pentru jucători, 
modernizarea vestiarelor, holurilor, 
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grupurilor sanitare, realizarea instala-
ţiei de climatizare, reabilitarea centra-
lei termice etc. 

Valoarea investiţiei este de 35 mi-
liarde din care 25 miliarde sunt fonduri 
de la bugetul de stat, derulate prin 
Compania Naţională de Investiţii.

Realizarea instalaţiei electrice 

de nocturnă şi a tabelei de marcaj la 
Stadionul Municipal; 

Valoarea investiţiei este de 47 
miliarde lei.

Pieţe agroalimentare:

Modernizarea Pieţei 9 Mai, eta-
pa a III-a a fost definitivată în această 
etapă, modernizarea sectorului de 
desfacere a produselor agroalimenta-
re, primul tronson al sectorului indus-
trial şi al sectorului de desfacere pro-
duse cosmetice.

Valoarea investiţiei a fost de 6 
miliarde lei.

Învăţământ: 

Lucrările de investiţii şi reparaţii 

executate în 2007 cuprind în principal 
reabilitarea construcţiilor ce deservesc 
sistemul educaţional, prin înlocuirea in-
stalaţiilor termice şi sanitare, înlocuirea 
tâmplăriilor, renovarea faţadelor, centra-
le termice, construirea unui cămin inter-
nat, împrejmuiri, reparaţii acoperişuri, 
bituminizări baze sportive, construire 
grupuri sanitare, igienizări etc.

2222
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Valoarea totală a lucrărilor exe-
cutate este de 11.000.000 lei din care: 
lucrările de reparaţii – 6.190.000 lei şi 
lucrările de investiţii – 4.810.000 lei .

Valoarea lucrărilor finanţate de la 
bugetul local este de 4.202.000 lei 
Valoarea lucrărilor finanţate din alte sur-
se (fonduri MEC) este de 6.798.000 lei.

COLEGII, LICEE ŞI GRUPURI ŞCOLARE 

A. Lucrări de reparaţii 

Nr. 
crt. 

Unitatea de învăţământ  Descrierea lucrării

1. Colegiul Naţional Tudor Vladimirescu
Renovare faţadă, modernizare hol principal, 3 
săli de clasă , reabilitare parter, etaj I şi II cămin 
internat 

2. Colegiul Naţional Ecaterina Teodoroiu Înlocuire tâmplărie exterioară cantină, igieni-
zări interioare clădire liceu, reabilitare cămin

3. Colegiul Comercial Virgil Madgearu Înlocuire şarpantă, reabilitare instalaţie termi-
că, renovare faţadă, înlocuire tâmplărie

4. Colegiul Tehnic Henri Coandă
Definitivare înlocuire tâmplărie, reabilitare 
grupuri sanitare la căminul internat, bitumini-
zare incintă

5. Grup Şcolar Agricol Bârseşti Înlocuire tâmplărie, renovare faţadă , reparaţii 
şi igienizări la clădirea internatului

6. Grup Şcolar Forestier Reabilitare cantină şi cămin 

7.
Grup Şcolar Industrial Materiale de 
Construcţii

Reparaţii Grupuri sanitare, înlocuire instalaţii 
termice şi sanitare internat
Înlocuire instalaţii sanitare şi termice cantină, 
înlocuire reţele termice exterioare



2424

Nr. 
crt. 

Unitatea de învăţământ  Descrierea lucrării

8. Grup Şcolar Tehnologic Ion Mincu
Înlocuire instalaţii termice internate, atelier şi 
clădirea principală, reabilitare cămin şi 
cantină

9. Liceul Sportiv

Înlocuire tâmplărie exterioară, renovare faţade, 
reparaţii grupuri sanitare, înlocuire instalaţii 
termice şi sanitare, refacere integrală a 
împrejmuirii

10. Colegiul Naţional Spiru Haret
Cabină poartă, afişiere, împrejmuirea terenului 
cu gazon sintetic, reparaţii şi igienizări 
interioare

11. Liceul de Muzică şi Arte Plastice Înlocuire instalaţii termice interioare, înlocuire 
tâmplărie exterioară 

12. Grup Şcolar Energetic nr.1 Reparaţii şi igienizări

B. Lucrări de investiţii 

Nr. 
crt. 

Unitatea de învăţământ  Descrierea lucrării

1. Liceul Teologic

Reabilitare clădire ( realizare şarpantă, înlocu-
ire tâmplărie interioară şi exterioară, înlocuire 
instalaţii termice, sanitare, electrice, pardoseli, 
faţade etc.) şi construire cămin internat P+1 cu 
10 camere 

2. Colegiul Naţional Spiru Haret Centrală termică şi instalaţii termice interioare 
pentru corpul principal

3. Grup Şcolar Agricol Bârseşti
Campus (sală sport, garsoniere profesori, clă-
dire şcoală, cămin, cantină + club, centrală 
termică)

4. Colegiul Naţional Ecaterina Teodoroiu Reabilitare centrală termică

ŞCOLI GENERALE

A. Lucrări de reparaţii
 

Nr. 
crt. 

Unitatea de învăţământ  Descrierea lucrării

1. Şcoala Generală Gheorghe Tătărăscu
înlocuire tâmplărie exterioară şi interioară, re-
novare faţadă, reabilitare grup sanitar, 
hidroizolaţie

2. Şcoala Generală Ecaterina Teodoroiu Modernizare bază sportivă, definitivare înlo-
cuire tâmplărie exterioară, igienizări

3. Şcoala Generală Alexandru Ştefulescu
 Igienizări săli clasă şi montarea instalaţiei ter-
mice interioare a corpului A şi racordarea aces-
teia la centrala termică, înlocuire tâmplărie

4. Şcoala Generală Sfântul Nicolae
 reparaţii grupuri sanitare, înlocuire reţele ter-
mice interioare şi exterioare, definitivare înlo-
cuire tâmplărie exterioară 

2424
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Nr. 
crt. 

Unitatea de învăţământ  Descrierea lucrării

5. Şcoala Generală nr. 7
Renovare faţade, definitivare înlocuire tâmplă-
rie exterioară, reparaţii acoperiş, igienizări 
interioare

6. Şcoala Generală Pompiliu Marcea Construire şarpantă

7. Şcoala Generală Constantin Brâncuşi
Înlocuire tâmplărie exterioară, renovare faţa-
de, reparaţii şi igienizări interioare, împrejmu-
ire bază sportivă

8. Şcoala Primară Drăgoeni Reparaţii şi igienizări, amenajare grup sanitar

GRĂDINIŢE

A. Lucrări de reparaţii 

Nr. 
crt. 

Unitatea de învăţământ  Descrierea lucrării

1. Grădiniţa Constantin Brâncuşi Renovare faţadă, înlocuire tâmplărie, reparaţii 
interioare

2. Grădiniţa Vis de Copil (nr. 5) Reparaţii interioare, renovare faţadă şi înlocu-
ire tâmplărie

3. Grădiniţa 6 Reparaţii grup sanitar şi refacere parţial 
împrejmuire

4. Grădiniţa nr. 8
Renovare faţadă, înlocuire tâmplărie exterioa-
ră, înlocuire instalaţii termice interioare, gard 
despărţitor 

5. Grădiniţa Mihai Eminescu (nr. 9)
Renovare faţadă, înlocuire tâmplărie exterioa-
ră, înlocuire instalaţii termice interioare, gard 
despărţitor

6. Grădiniţa nr. 15 Igienizări interioare şi construire magazie

7. Grădiniţa nr. 17 Modernizări interioare

8. Grădiniţa nr. 20
Reparaţii grupuri sanitare, reparaţii interioare 
(parchet, lambriuri, gresie, faianţă, zugrăveli, 
vopsitorii)

9. Grădiniţa nr. 26 Renovare faţadă
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2.2.1.2.  Serviciul Gospodărie Comunală

Primăria Municipiului Târgu-Jiu s-a 
preocupat în permanenţă de buna gos-
podărire şi înfrumuseţare a localităţii, 
păstrarea zilnică a ordinei şi curăţeniei, 
repararea străzilor, realizării de parcări, 
asigurarea iluminatului public, siguran-
ţa circulaţiei, activitatea de întreţinere 
parcuri şi zone verzi, achiziţionării de 
mobilier urban, protecţia mediului şi 
soluţionării în funcţie de posibilităţi a 
problemelor locative ale cetăţenilor.

Activitatea de salubrizare a stră-
zilor a constat în măturatul zilnic ma-
nual a 53 străzi şi trotuare aferente 
(49.916 mii mp.) şi măturat mecanic 
(4.643 mii mp.), precum şi curăţirea şi 
încărcarea podmolului de la rigole 
(563.100 mp.), reprezentând în 2007 o 
valoare totală de 5.884.000 lei.

De asemenea, au fost întreprinse 
periodic întâlniri cu cetăţenii, în vede-
rea cunoaşterii obligaţiilor legale ce le 
revin pe linia păstrării curăţeniei.

În perioada raportată, beneficiarii 
Legii nr.416/2001 şi Legii nr.76/2002 au 
contribuit la curăţenia şi înfrumuseţarea 
oraşului, executând lucrări diverse cu 
grade diferite de complexitate

În anul 2007, pentru asigurarea 
iluminatului public, s-au executat lu-
crările din Programul de modernizare, 
reabilitare şi extindere iluminat public 

(înlocuit corpuri de iluminat şi acceso-
riile aferente, iluminat ornamental – 
festiv prin program şi extindere ilumi-
nat ornamental festiv), extinderi şi 
modificări la iluminat.

În domeniul întreţinerii şi repa-
rării străzilor, în 2007 s-a executat un 
volum mare de lucrări (plombări, co-
voare asfaltice, pavaje, pietruiri, balas-
tări, etc.), la străzi, trotuare şi alei, 
practic în toate zonele municipiului. 

O prioritate a fost amenajarea 
parcărilor, realizându-se 27.409 mp. 
parcări cu mixtură asfaltică, iar ca ele-
ment de noutate 1.486 mp. parcări cu 
pavele ecologice. Menţionăm faptul 
că pentru anii următori, ponderea 
acestui tip de parcări va creşte pentru 
a se evita, pe cât de mult posibil, afec-
tarea spaţiilor verzi din cartierele de 
locuinţe.

O altă prioritate a Primăriei a fost 
amenajarea de trotuare la Romaneşti, 
Iezureni şi Drăgoieni.
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Siguranţa Circulaţiei

Acţiunile întreprinse în domeniul 
circulaţiei rutiere şi pietonale au fost 
menite să dea un nou impuls pentru 
rezolvarea situaţiilor determinate de 
numărul sporit de autovehicule parca-
te şi în trafic, pentru fluidizarea circu-
laţiei şi pentru rezolvarea unor situaţii 
în cadrul transportului în comun şi ac-
tivitatea de taximetrie, prin montarea 
indicatoarelor în vederea delimitării 
staţiilor TAXI. 

Prin programele de plantări 
aprobate s-au achiziţionat şi plantat 
următoarele: Arbori foioşi diverşi - 696 
buc; Arbori răşinoşi pentru gard viu 
1.850 buc; Arbuşti foioşi diverşi - 711 
buc; Gard viu (ligustrum ovalifolium) 
- 8.300 buc; Trandafiri - 100 buc; 
Sămânţă gazon - 300 Kg;

Valoarea lucrărilor este de 
4.066.057 lei.

Protecţia Mediului:

În 2007 au fost derulate nume-
roase proiecte care au avut drept scop 
reducerea poluării, de orice tip, creş-
terea suprafeţei spaţiilor verzi, îndrep-
tarea cetăţenilor către un mod de via-
ţă mai sănătos.

S-au creat două noi zone verzi 
finanţate de Ministerul Mediului:

- „Realizare spaţiu verde strada 
Olari”, cu o suprafaţă de 1716 mp în 
valoare de 307.234,53 lei

- „Realizare spaţiu verde strada 
Mioriţei”, cu o suprafaţă de 1.299,17 
mp în valoare de 273.323,99 lei

La nivelul municipiului Târgu-Jiu 
activitatea de salubritate a fost delega-
tă prin concesiune de către Consiliul 
Local unor operatori autorizaţi. Primăria 
exercită un rol de reglementare, moni-
torizare şi control în acest domeniu. 
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Pentru punerea în concordanţă 
cu directivele Uniunii Europene în do-
meniul gestionării deşeurilor şi salu-
brizării urbane, au fost desfăşurate 
campanii de conştientizare a popula-
ţiei şi îmbunătăţirea activităţii de sa-
lubritate stradală şi menajeră. 

În cadrul activităţii comparti-
mentului de protecţie a mediului, pe 
parcursul anului 2007 au fost între-
prinse acţiuni de control care au avut 
ca scop sancţionarea faptelor ce con-
stituie contravenţii faţă de legislaţia în 
vigoare, cum ar fi poluarea luciilor de 
apă, poluarea aerului şi poluarea foni-
că de către agenţii economici de pe 
raza municipiului. Aceste acţiuni au 
fost întreprinse împreună cu Agenţia 
de Protecţie a Mediului şi comisarii 
Gărzii de Mediu.

De asemenea, s-a urmărit reface-
rea peisagistică şi ecologică a zonelor 
deteriorate, desfiinţarea depozitelor 
necontrolate de deşeuri menajere, in-
dustriale şi stradale, întreţinerea şi dez-
voltarea spaţiilor verzi, a parcurilor şi a 
aliniamentelor de arbori, precum şi lu-
area de măsuri obligatorii pentru per-
soanele fizice şi juridice cu privire la 

întreţinerea şi înfrumuseţarea clădirilor, 
curţilor şi împrejmuirilor acestora, a 
spaţiilor verzi, a arborilor şi arbuştilor 
decorativi din cartierele municipiului.

În colaborare cu Agenţia de Pro-
tecţie a Mediului şi Consiliul Jude ţean 
s-a elaborat Pla nului Judeţean de 
Gestionare a De şeurilor.

Fond Locativ:

În 2007, au fost repartizate 5 spa-
ţii de locuit unor persoane sau familii 
cu probleme familiale şi locative deo-
sebite. Au fost trimise 2.173 adrese 
cetăţenilor privind reactualizarea do-
sarelor de locuinţă tip ANL şi dosare-
lor depuse pentru acordarea de teren 
conform Legii nr.15/2003.

Periodic s-au efectuat controale 
pentru a se verifica dacă persoanele 
care deţin contracte de închiriere achi-
tă chiria şi întreţinerea lunar, întreţin 
în bune condiţii instalaţiile comune 
proprii clădirii, asigură curăţenia şi igi-
enizarea în interiorul locuinţei şi la 
părţile de folosinţă comună pe toată 
durata contractului de închiriere, dacă 
au un comportament care face impo-
sibilă convieţuirea sau împiedică folo-
sirea normală a locuinţei.

2.2.1.3.  Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritorială

Principalele obiective au vizat 
dezvoltarea armonioasă a localităţii 
din punct de vedere urbanistic, redu-
cerea termenului de rezolvare a docu-
mentaţiilor depuse de cetăţenii şi 
agenţii economici, întărirea disciplinei 
în construcţii şi reducerea timpului de 
reacţie la sesizări.

În 2007, pe baza analizei docu-
mentaţiilor primite, pe linie de urba-

nism s-au întocmit şi eliberat 1158 
autorizaţii de construire, 1817 certifi-
cate de urbanism, 1937 certificate de 
nomenclatură stradală şi 335 autori-
zaţii de branşament.

Activitatea de eliberare a certifi-
catelor de nomenclatură stradală a 
fost preluată de funcţionarii publici 
din cadrul Centrului de Informare a 
Cetăţenilor. În aceste condiţii s-a reu-
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2.2.1.3.  Compartimentul Îndrumare Asociaţii de
           Proprietari şi Fond Locativ

În prezent în municipiul Târgu-
Jiu îşi desfăşoară activitatea 201 aso-
ciaţii de proprietari.

Începând cu luna februarie 2007 
au fost organizate 20 de întâlniri cu 
cetăţenii la care au participat condu-
cerea Primăriei, Poliţiei Comunitare, 
Direcţiei pentru Servicii Comunale şi 
Direcţiei de Servicii pentru Utilităţi 
Publice. S-a discutat cu reprezentanţii 
tuturor asociaţiilor de proprietari cu 
privire la facilităţile oferite de progra-
mul de reabilitare termică a clădirilor. 
4 asociaţii au depus documentaţia ne-
cesară pentru includerea blocurilor în 
programul de reabilitare termică.

Pe parcursul lui 2007 au fost pri-
mite şi soluţionate 93 sesizări, care au 
vizat defecţiuni la instalaţiile de apă/
canal, probleme cu privire la repararea 
hidroizolaţiilor/şarpantelor blocurilor, 
probleme ce vizează organizarea aso-
ciaţiilor, nemulţumiri cu privire la ac-

tivitatea preşedinţilor şi administrato-
rilor. În urma verificărilor şi constată-
rilor efectuate de către inspectorii din 
cadrul compartimentului, proprietarii 
au hotărât în cadrul adunărilor gene-
rale eliberarea din funcţie a unui nu-
măr de 10 administratori de imobile. 
De asemenea, s-a continuat progra-
mul de atestare a administratorilor de 
imobile, 4 persoane au urmat cursuri 
de pregătire profesională şi au fost 
atestate pentru funcţia de administra-
tor de imobile trei.

Sub îndrumarea inspectorilor 
Primăriei Municipiului Târgu-Jiu, re-
prezentanţii asociaţiilor de proprietari 
au demarat acţiunile de contorizare 
individuală a consumului de apă la ni-
vel de apartament. Astfel până la fine-
le anului 2007 a fost contorizat consu-
mul de apă la nivel de apartament la 
un număr de 8 blocuri, respectiv 21 
de scări.

şit ca certificatele de nomenclatură 
stradală să fie eliberate pe loc 
solicitanţilor. 

În cadrul serviciului, au fost solu-
ţionate în 2007 alte 1297 cereri, adre-
se, sesizări repartizate serviciului. Pe 
linia respectării disciplinei în construc-
ţii, s-au efectuat circa 1112 controale 
în teren şi s-au constatat o serie de 
abateri de la legislaţia în vigoare, con-
cretizate în întocmirea a 25 procese-
verbale de contravenţie şi aplicarea 
unor amenzi în valoare totală de 
39.000 lei.



30303030



313131

2.2.2.  DIRECŢIA DE SERVICII COMUNALE

Valoarea principalelor lucrări 
executate în anul 2007, comparativ cu 
2005 şi 2006, este următoarea:

I. Secţia Prestări Construcţii

Prestaţia executată de către per-
sonalul din cadrul secţiei, în perioada 
anului 2007, conform specificului sec-
ţiei, a făcut referire la următoarele:

- lucrări de investiţii privind mo-
dernizarea următoarelor străzi: M. 
Kogălniceanu, Ana Ipătescu, Pajiştei, 
T. Vladimirescu, România Muncitoare, 
Ştefan cel Mare, valoarea lucrărilor fi-
ind de 2.063.845 lei ;

- reparaţii carosabil diverse străzi 
(Tipografiei, Crişan, Unirii, Motrului, 
Dumbrava, Aviatorilor, Calea Bucureşti, 
Traian, General Tell, T. Vladimirescu, Aleea 
Mărului, Zona Hotel Gorj, Lainici, I. Creanga, 
1 Decembrie 1918, Mărgăritarului, Carpaţi, 
14 Octombrie, etc.) în suprafaţă de 100.724 
mp şi valoare de 3.565.239 lei;

- pietruire diverse străzi (Iazului, 
Cireşului, Pajiştei, Muncii, Frăsinet, 

Târg Litovoi, Aleea Dacia, Aleea 
Slobozia, Făgăraş, Aleea Călăraşi, drum 
cimitir Romaneşti, Şişesti, Cireşului, 

Motrului, Iazului, Petresti, Săvinesti, 
Căpitan Buzatu, Polata, Slobozia, UM 
Drăgoieni, Şcola Ajutătoare, etc.), fo-
losindu-se 3644 mc agregate, valoarea 
lucrărilor fiind de 188.349 lei;

- plombat diverse străzi cu mix-
tură stocabilă- 5 tone, valoarea lucră-
rilor fiind de 3.117,76 lei ;

- pavaje în zona Victoriei, C. 
Brâncuşi, Unirii, M. Sadoveanu, Traian 
în suprafaţă de 3895 mp şi valoare 
237.214 lei;

- reparaţii trotuare în zona Crişan, 
Romaneşti, Ana Ipătescu, C. Brâncuşi, 
Traian, 9Mai, Bârseşti, Victoriei etc., în 
suprafaţă de 24.376 mp şi valoare 
826.013 lei;

- amenajări parcări în zonele N. 
Titulescu, Hidrocentralei, Lotrului, 
Casa Gănescu, Crişan, Debarcader, 
ROSTRAMO, Olari, Debarcader, Calea 
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Bucuresti, Popa Şapcă, Târg Coleus, 
Autogara etc., în suprafaţa de 29.127 
mp şi valoare de 1.505.389 lei;

- reparaţii alei în zonele Aluniţei, 
1 Decembrie 1918, Mehedinţi, Parc 
Central, Griviţei etc., în suprafaţa de 
11.464 mp şi valoare 427.748 lei;

- diverse lucrări ce au cuprins: 
montat guri de scurgere, îmbordurare 
spaţii joacă, montat borduri, vopsito-
rii, aducere la cotă cămine etc. şi a că-
ror valoare a fost de 640.822 lei;

- vopsitorii balustrade, borduri, 
jardiniere, a căror valoare a fost de 
60.000 lei.

- asfaltare prelungire C. Brâncuşi 
– 9729 lei;

- montat borduri în str. Motrului, 
Meteor, Hidrocentralei, Geneva, 8 Mai 
- 54.000 lei;

- deszăpezire - 272.014.

II. Secţie Producţie Secundară

În cadrul secţiei , au fost execu-
tate următoarele lucrări:

- reparaţii spaţii joacă şi împrej-
muiri în zonele: N. Titulescu, Gării, 
Zambilelor, Lotrului, Debarcader, 
23August, Mărgăritarului, Minerilor, 

Parc Central, Griviţa, Garofiţei, Olari, 
Abator etc., valoarea lucrărilor fiind de 
461.156 lei;

- confecţionat şi montat balus-
trade, reparat bănci;

- piloţi dirijare circulaţie;
- extindere ţarc câini, confecţio-

nat grătare metalice;
- confecţionat şi montat scenă;
-  împrejmuire gard cimitir 

Romaneşti;
- închideri cu panouri laterale 

Piaţa 9 Mai;
- confecţionat martori pomi şi 

ştacheţi bănci;
- confecţionat mese dotare pieţe;
Valoarea acestor lucrări a fost de 

1.140.490 lei.
III. Secţie Salubritate

- măturat manual străzi (1000mp) 
– 41.604 ;

- ridicat gunoi (mc) - 
17.690 ;

- curăţat şi încărcat pod-
mol (mp) - 317.900 ;

- transport podmol cu 
tractorul (mc) – 4.053 ;

- întreţinere şi curăţenie 
străzi (1000 mp) - 14.355 ;

- măturat mecanic (1000 
mp) - 46.923 ;

- stropit mecanic (1000mp) 
- 58.268 ;

- cosit mecanic (100mp) 
- 6.872;

- spălat străzi (1000 mp) - 
15.100.

Valoarea lucrărilor executate a 
fost de 2.718.848 lei.

IV. Secţie Sere, Parcuri şi Zone Verzi

În cadrul secţiei, au fost executa-
te lucrări de repicare şi plantare mate-
rial floricol, asigurându-se astfel baza 
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materială a lucrărilor de plantări în 
spaţiile verzi ale municipiului. 

S-a asigurat curăţenia în spaţiile 
verzi ale municipiului, precum şi între-
ţinerea lor, valoarea lucrărilor ridicân-
du-se la suma de 3.142.937 lei.

V. Sector Întreţinere Cimitir, Pompe 

Funebre

Prin activitatea depusă în cadrul 
administrării şi întreţinerii cimitirului 
municipal s-a urmărit menţinerea or-
dinii şi curăţeniei interioare.

Acest lucru s-a materializat prin 
lucrări de reparaţii bănci, coşuri de 
gunoi, gard, cosirea vegetaţiei ierboa-
se, vopsitorii, văruiri.

VI. Serviciul Fond Locativ

În cadrul activităţii, personalul a 
urmărit încasarea chiriilor aferente lo-
cuinţelor din fondul de stat şi spaţiilor 
comerciale amplasate la parterul blo-
curilor de locuinţe.

S-a urmărit totodată păstrarea in-
tegrităţii construcţiilor, împiedicându-
se degradarea prematură a acestora.

Activitatea depusă a cuprins în-
tocmirea şi urmărirea contractelor de 
închiriere a imobilelor, în conformitate 
cu prevederile legale şi a repartiţiilor 
emise de către Primăria Municipiului 
Târgu-Jiu.

VII. Serviciul Administrare Pieţe, 

Târguri şi Oboare

Lucrările executate la nivelul pie-
ţelor din Târgu-Jiu în anul 2007 s-au 
concretizat prin: pietruire drum Târg 
Litovoi; amenajare sector industrial dig 
(montat copertine); vopsitorii şi igieni-
zări în Piaţa Centrală; vopsitorii şi igie-
nizări în Piaţa 9 Mai; reparaţie coperti-
nă în sectorul agricol şi industrial; re-
parare instalaţii de apă şi instalaţii 
electrice în sectorul industrial; repara-
re grup sanitar; dotarea cu mese noi în 
sectorul agricol în Piaţa 9 Mai.

În 2007, valoarea utilajelor achizi-
ţionate de către Direcţia de Servicii 
Comunale Târgu-Jiu a fost de cca. 
150.000 lei şi a cuprins: 4 motocoase, 2 
drujbe, 2 motofoarfeci, 2 autoutilitare, 
rulou compactor manual, tractor tuns 
gazon, basculă electronică, cisterna 
agricolă, semafor, tahografe, asomator, 
aparate aer condiţionat, etc.
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2.2.3.  DIRECŢIA ECONOMICĂ

2.2.3.1.  Serviciul Buget-Contabilitate

Direcţia Economică este direcţia  
prin intermediul căreia se asigură aplica-

rea prevederilor legale referitoare la acti-
vitatea economică, financiar - contabilă.

Potrivit Legii finanţelor publice 
locale „ordonatorii principali de credite 
ai bugetelor locale vor iniţia acţiuni de 
implementare a finanţării bugetare, pe 
bază de programare care vor fi întoc-
mite de instituţiile şi serviciile publice, 
de interes local, în scopul finanţării 
unor acţiuni obiective, proiecte”. Anul 
2007 pentru bugetul local al munici-
piului Târgu-Jiu a însemnat tocmai în-
ceputul unei astfel de abordări.

Contul de execuţie al bugetului 
local la nivelul anului 2007 şi exprima-
rea în procente de realizare ne-a permis 
o astfel de analiză pertinentă a priorită-
ţilor de urmat în 2008 cu creşterea res-
ponsabilităţilor instituţiilor publice din 
structura Consiliului 
Local în stabilirea pri-
orităţilor şi alocarea 
fondurilor bugetare, 
prin implicarea facto-
rilor de răspundere 
din conducerea aces-
tora în elaborarea bu-
getelor proprii şi mă-
surarea performanţe-
lor bugetare.

Bugetul local 
are ca surse veniturile 
din impozite, taxe şi 

alte venituri locale, sumele din cote de-
falcate din impozitul pe venit şi sume 
ce se repartizează de stat prin Ministerul 
Finanţelor Publice sau prin intermediul 
altor ministere. Prevederea definitivă a 
acestuia se cifrează la suma de 
150.704.000 lei.

Contul de execuţie a veniturilor 
bugetului local cuprinde date furnizate 
de Direcţia Publică de Venituri, pe baza 
declaraţiilor de impunere depuse la plă-
titorii de impozite şi taxe locale, con-
form codului fiscal, precum şi a procese-
lor-verbale de amenzi sau altor docu-
mente care presupun încasări la bugetul 
local, atât persoane fizice, cât şi agenţi 
economici. În anul 2007, veniturile bu-

BUGETUL LOCALBUGETUL LOCAL

VENITURI:VENITURI:
•• cotecote din impozitul pe venit al  din impozitul pe venit al 

cetăcetăţţenilor oraenilor oraşşului;ului;
•• TaxeTaxe şşi impozite locale;i impozite locale;
•• Sume defalcate din TVA;Sume defalcate din TVA;
•• Venituri din valorificarea unor Venituri din valorificarea unor 

bunuri;bunuri;
•• SubvenSubvenţţii de la alte ii de la alte 

administraadministraţţii;ii;
•• Sume de la Bugetul de Stat Sume de la Bugetul de Stat 

prin Consiliul Judeprin Consiliul Judeţţean pentru ean pentru 
echilibrarea bugetuluiechilibrarea bugetului

•• SubvenSubvenţţii de la Bugetul de Statii de la Bugetul de Stat

CHELTUIELI:CHELTUIELI:
•• Servicii publice;Servicii publice;
•• InvestiInvestiţţii;ii;
•• ÎÎnvănvăţţământământ;;
•• SănătateSănătate;;
•• Asigurări Asigurări şşi asisteni asistenţţă socialăă socială;;
•• CulturăCultură, , recreererecreere şşi religie;i religie;
•• AutorităAutorităţţi publice;i publice;
•• Ordine publică Ordine publică şşi sigurani siguranţţă ă 

nanaţţională ională (Protec(Protecţţie Civilăie Civilă););
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getului local au totalizat 122.565.164,88 
lei, cu 8,65% mai mult decât în anul pre-
cedent. Pentru anul 2008, au fost apro-
bate prin hotărâre a Consiliului Local, 
venituri în sumă de 180.530.000 lei, cu 
19,79% mai mult decât prevederile bu-
getare ale anului 2007.

Veniturile locale ale bugetului 
local constau în principal din încasări-
le din impozit pe venit, impozit pe 
proprietate, taxe pe utilizarea bunuri-
lor, venituri din proprietate, venituri 
din prestări servicii, amenzi, penalităţi 
şi confiscări, venituri din taxe adminis-
trative şi eliberări permise, restituiri 
din finanţarea anilor precedenţi, veni-
turi din valorificarea unor bunuri şi 
alte diverse încasări.

Cotele şi sumele defalcate din 

impozitul pe venit reprezintă sumele 
ce se virează la bugetul local al muni-
cipalităţii din impozitul pe venit înca-
sat de Ministerul Finanţelor Publice în 
municipiul Târgu-Jiu în proporţiile 
prevăzute de lege (Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, art.32, 
în procent de 47% ca impozit pe venit 
şi 22% pentru echilibrarea bugetelor 
locale). Încasările din cotele defalcate 
din impozitul pe venit reprezintă prin-
cipala sursă a bugetului local, totali-

zând 38.355.682,48 lei în anul 2007, 
adică 31% din total. Realizările au fost 
cu 55% mai mari decât în anul 2006. 
Sumele alocate de Consiliul Judeţean 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
au fost de 366.837 lei.

Sumele defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată alocate prin 
Ministerul Finanţelor Publice au însu-
mat 51.434.460,57 lei, constând în:

- sume defalcate din TVA pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate 
= 50.122.910,38 lei.

Subvenţiile de la bugetul de stat au 
însumat în anul 2007 5.599.232,60 lei. 

Subvenţiile de la alte adminis-

traţii au fost în anul 2007 în sumă de 
104.741 lei şi au reprezentat subvenţii 

de la bugetul asigurărilor pentru şo-
maj către bugetele locale, pentru fi-
nanţarea programelor pentru ocupa-
rea temporară a forţei de muncă. 

La realizarea ritmică a veniturilor 
a contribuit şi condiţionarea plăţii fur-
nizorilor de achitarea de către aceştia, 
în aceeaşi zi, a datoriilor faţă de buge-
tul local. Sumele rămase neîncasate din 
impozite şi taxe locale se datorează şi 
unităţilor care au intrat în faliment.

Cheltuielile bugetului local au 
fost realizate în procent de 81,28% faţă 
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de creditele prevăzute în ultimul buget 
rectificat, execuţia bugetară încheindu-
se cu un excedent de 70.794,88 lei.

La capitolul „Autorităţi executi-

ve” s-au plătit 7.838.459,10 lei, în pro-
cent de 96,74% faţă de prevederile 
bugetare. S-au efectuat cheltuieli pen-
tru achitarea salariilor, a datoriilor că-
tre stat pentru angajaţi şi angajator, 
deplasări în ţară şi în străinătate, pre-
cum şi pentru plata unor bunuri ma-
teriale sau prestarea de servicii, cum 
ar fi: gaze, curent electric, telefoane, 
timbre poştale, anunţuri, carburanţi, 
rechizite de birou, service pentru cal-
culatoare şi aparatură, reparaţii la in-
stalaţii, poliţişti comunitari, obiecte de 
inventar (imprimante, prelungitoare, 
perforatoare, mochetă, capsatoare, 
jaluzele, mobilier, calculatoare de bi-
rou etc). De asemenea s-au efectuat 
plăţi pentru investiţii în valoare de 
227.945,99 lei, procurându-se un au-
toturism Logan, aparat aer condiţio-
nat pentru Centrul de Informare a 
Cetăţeanului, calculatoare, precum şi 
pentru elaborarea Planului Urbanistic 
Zonal în Preajba şi Zona Narciselor.

La capitolul „Alte servicii publice 

generale” s-au plătit 2.494.112,81 lei, 
în procent de 88,44% faţă de prevede-

rile bugetare. S-au asigurat plăţile sala-
riilor pentru personalul Direcţiei Publice 
de Venituri, precum şi pentru salariaţii 

din cadrul serviciilor de evidenţă a per-
soanelor. De asemenea, pentru buna 
funcţionare a acestora, s-au efectuat 
cheltuieli materiale şi servicii în valoare 
totală de 269.818,49 lei, transferuri de 
72.907,21 lei şi cheltuieli de capital de 
81.811,11 lei, acestea din urmă repre-
zentând: extindere şi modernizare spa-
ţiu, instalaţie climatizare şi sistem infor-
matic pentru Direcţia Publică de 
Venituri, pe de o parte, şi calculatoare, 
imprimante, licenţe sistem de operare, 
aparat foto digital şi maşină tocat hârtie 
pentru serviciile de evidenţă a persoa-
nelor, pe de altă parte.

La capitolul „Dobânzi” s-a achi-
tat suma de 880.032,37 lei, reprezen-
tând contravaloarea dobânzilor afe-
rente celor două împrumuturi contrac-
tate de Primăria Municipiului Târgu-Jiu 
cu Banca Comercială Română şi Dexia 
Kommunalkredit, pentru realizarea 
unor obiective de investiţii.

La capitolul „Transferuri cu ca-

racter general” s-a achitat suma de 
27.226 lei, reprezentând fondul de să-
nătate aferent ajutoarelor sociale 
acordate.
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La capitolul „Ordine publică şi 

siguranţă naţională” s-au achitat 
230.737,78 lei pentru cheltuieli mate-
riale (prestări servicii pentru compar-
timentul de Protecţie Civilă) şi cheltu-
ieli de capital (dotări pentru compar-
timentul de Protecţie Civilă şi Poliţia 
Comunitară, cum ar fi microbuz pen-
tru Poliţia Comunitară, radio telefoa-
ne, staţii emisie recepţie, sirene elec-
tronice pentru Protecţia Civilă). 

La „Învăţământ” s-a achitat suma 
de 58.918.989,51 lei, în procent de 
89,51% faţă de prevederea din buget . 
S–a asigurat plata cheltuielilor de per-
sonal pentru toate unităţile de învăţă-
mânt, acestea fiind de 46.365.658,71 
lei, din care 46.328.907,71 lei s-au asi-
gurat din cote defalcate din TVA, iar 
36.751 lei s-au plătit din bugetul local, 
conform hotărârii Consiliului Local pri-
vind premierea cadrelor didactice care 
au pregătit elevi premiaţi la olimpiade-
le şcolare, faza naţională. S–au efectuat 
plăţi pentru cheltuieli gospodăreşti, 
reparaţii curente la clădiri, obiecte de 
inventar în valoare de 7.444.723,28 lei. 
De asemenea, s-au achitat burse elevi-
lor, acestea fiind suportate din cote 
defalcate din TVA. Investiţiile au fost în 
valoare de 4.947.831,52 lei, din care 
suma de 4.160.493,68 lei a reprezentat 

subvenţie de la bugetul de stat, deru-
lată prin intermediul Inspectoratului 
Şcolar. Menţionăm câteva din obiecti-
vele din Lista de investiţii pentru care 
s-au efectuat plăţi: Reabilitare Şcoala 
Generală Constantin Săvoiu, Reabilitare 
Liceul de Muzică şi Arte Plastice, 
Reabilitare Şcoala Generală Gheorghe 
Tătărăscu, Reabilitare Grădiniţa cu pro-
gram prelungit Constantin Brâncuşi, 
Reabilitare Grădiniţa Mihai Eminescu, 

Reabilitare Liceul Teologic, Reabilitare 
Grup Şcolar Forestier, Reabilitare 
Colegiul Comercial Virgil Madgearu, 
Reabilitare Grup Şcolar Tehnic Ion 
Mincu, Reabilitare Şcoala Generală 
Voievod Litovoi, Reabilitare Colegiul 
Naţ ional  Ecater ina Teodoroiu, 
Reabilitare Grup Şcolar Materiale de 
Construcţii,  Centrale termice la 
Grădiniţele nr. 13 şi 31 şi altele.

ÎÎnvănvăţţământământ
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PENTRU CE SE FOLOSESC BANII?
-Salarii personal didactic şi nedidactic
-Funcţionarea şcolilor: încălzire, apă, telefon, iluminat
-Reparaţii curente (hidroizolaţii, acoperişuri, dezinsecţii) 
-Investiţii: dotări informatică, centrale termice, săli sport, 
construcţii grupuri sanitare, reabilitări şcoli.
-Burse elevi

UNDE MERG BANII?

Banii din buget sunt folosiţi pentru: grădiniţe, cămine cu creşe, şcoli generale,  
licee, grupuri şcolare si colegii.
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La capitolul ”Sănătate” a fost 
cheltuită suma de 286.000 lei, asigu-
rându-se cheltuieli aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Local pentru mo-
dernizarea Spitalului Judeţean Gorj.

La capitolul „Cultură, recreere şi 

religie” s-a cheltuit în 2007 suma de 
7.654.034,60 lei pentru acordarea sa-
lariilor la Centrul de Cultură şi Artă 
Constantin Brâncuşi, subvenţii acorda-
te Teatrului Dramatic Elvira Godeanu 

în sumă de 1.581.000 lei, amenajări la 
stadion şi funcţionalitatea acestuia, 
întreţinerea parcurilor şi zonelor verzi, 
procurarea de material dendrologic, 
plantări de flori, arbori şi arbuşti.

S-au efectuat cheltuieli pentru 
investiţii în valoare de 615.111,95 lei 
pentru obiective ca extindere Stadion 
Municipal, reabilitare Sala Polivalentă, 
reabilitare sistemul încălzire vestiare 

SănătateSănătate
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PENTRU CE SE FOLOSESC BANII?
-Achiziţionare echipamente medicale
-Reabilitare şi modernizare Spitalul Judeţean Gorj

UNDE MERG BANII?

Banii din buget sunt folosiţi pentru: echipamente medicale 
şi reabilitarea Spitalului Judeţean Gorj

Cultură Cultură 
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PENTRU CE SE FOLOSESC BANII?
-Salariile personalului pentru Centrul “Constantin Brâncuşi”
-Funcţionarea instituţiilor: apă, încălzire, lumină, telefon
-Reparaţii curente
-Acţiuni culturale şi sportive

UNDE MERG BANII?

Banii din buget sunt folosiţi pentru: Teatrul Dramatic “Elvira Godeanu”, 
Centrul de Cultură şi Artă “Constantin Brâncuşi”, Fanfară, Primăria
Municipiului Târgu-Jiu
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Stadion Municipal. S-au achiziţionat, 
de asemenea, tractor tuns iarba, do-
tări Sala Polivalentă, scaune Teatru de 
vară şi altele.

Cheltuielile de la „Asigurări şi asis-

tenţă socială” au fost de 6.671.468,70 
lei, în procent de 85,12% faţă de preve-
derea bugetară, asigurându-se plata 
cheltuielilor de personal pentru salariaţii 
Direcţiei de Protecţie Socială, a salariaţi-
lor de la creşe, precum şi a asistenţilor 
personali ai persoanelor cu handicap, s-a 
asigurat buna funcţionare a Cantinei de 
Ajutor Social, s-au achitat ajutoare socia-
le şi ajutoare pentru încălzirea locuinţei 
pentru persoanele şi familiile cu venituri 
mici. De asemenea, s-a achitat suma de 
20.000 lei, reprezentând cofinanţare pen-
tru proiectul „Centru social de urgenţă 
pentru persoanele fără adăpost - Casa 
Iris” şi s-au achitat sume pentru trusoul 
nou-născuţilor şi ajutor pentru constitu-
irea familiei.

La capitolul „Locuinţe, servicii şi 

dezvoltare publică”, pentru gospodă-
rirea oraşului s-au cheltuit fonduri în 
sumă totală de 13.678.358,11 lei, repre-
zentând 67,66% din prevederea buge-
tară la acest capitol, respectiv 11,17% 
din cheltuielile totale din bugetul local. 
Din totalul cheltuielilor pentru gospo-
dăria comunală, 37,93% au fost pentru 

investiţii noi, acestea cifrându-se la 
suma de 5.188.359,92 lei pentru mo-
dernizări şi extindere alimentări cu apă, 
procurarea de mobilier stradal, moder-
nizări pieţe, consolidare teren afectat 
de alunecări în localitatea Polata, ame-
najare baie publică, utilităţi tehnico-
edilitare locuinţe A.N.L, alimentare cu 
energie electrică şi extindere reţea 
gaze în diferite cartiere sau străzi ale 
oraşului, construire locuinţe sociale 
Iezureni. Cheltuielile administrativ–
gospodăreşti au fost efectuate în prin-
cipal pentru plata curentului electric 
pentru iluminat public, lucrări de între-
ţinere şi modernizare a iluminatului, 
întreţinerea şi repararea fântânilor ar-
teziene şi a cişmelelor, amenajarea ora-
şului cu prilejul sărbătorilor de iarnă, 
amenajări de parcări şi locuri de joacă 
pentru copii în toate zonele municipiu-
lui, reparaţii balustrăzi, amplasarea de 
bănci în parcuri şi scuare.

La „Protecţia mediului” s-au 
efectuat plăţi în valoare de 7.718.787,94 
lei, în procent de 74,22% din prevede-
rile bugetare. S-a asigurat plata factu-
rilor reprezentând contravaloarea lu-
crărilor de salubritate, deszăpezire şi 
ecarisaj, precum şi a lucrărilor de reabi-
litare şi extindere canalizare menajeră 
şi pluvială în diferite zone.

SERVICII PUBLICESERVICII PUBLICE
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PENTRU CE SE 
FOLOSESC BANII?

-Iluminat public;

-Locuinţe;

-Alimentari cu apa

-Gaze

-Alte activitati
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Pentru „Transporturi”, s-au chel-
tuit 15.796.163,08 lei, din care pentru 
reparaţii curente la străzi şi trotuare şi 
întreţinerea sistemului rutier suma de 
9.762.733,29 lei, pentru subvenţii pen-
tru transportul urban 3.649.936 lei şi 
pentru cofinanţarea proiectului cu fi-
nanţare nerambursabilă „Reabilitare 
strada Ana Ipătescu” 361.000 lei. Pentru 
investiţii s-au plătit 2.022.493,79 lei, fi-
ind derulate obiective ca podul de pes-
te pârâul Amaradia cartier Romaneşti, 
covor asfaltic strada Ecaterina 
Teodoroiu, modernizare strada Petreşti, 
reabilitare carosabil strada Victoria, re-
abilitare strada Mihail Kogălniceanu, 
modernizare strada Pajiştei, moderni-
zare instalaţii semaforizare intersecţii 
străzi. De asemenea, s-au achiziţionat 
staţii auto şi s-au achitat rate la con-
tractul de leasing prin care s-au achizi-
ţionat autobuze la S.C.Transloc S.A.

Bugetul unităţilor şi acţiunilor 

care funcţionează din venituri proprii 

şi subvenţii cuprinde veniturile şi 
cheltuielile Teatrului Dramatic Elvira 
Godeanu, precum şi pe cele ale poli-
ţiştilor comunitari.

Încasările totale au fost de 
1.752.610 lei, iar plăţile de aceeaşi valoa-
re. În 2006, realizările au fost cu 29,88% 
mai mici decât în 2007, iar în 2008 este 
aprobat un buget de 2.850.000 lei.

Bugetul unităţilor şi acţiunilor 

care funcţionează integral din venituri 

proprii cuprinde următoarele unităţi şi 
acţiuni: cantinele şcolare la unităţi de 
învăţământ, păşuni derulate prin 
Primăria Târgu-Jiu, Direcţia de Servicii 
Comunale, Direcţia de Servicii pentru 
Utilităţi Publice, Poliţia Comunitară şi 
Serviciul pentru lichidarea activelor CET 
(AVACET), acesta din urmă încetându-şi 
activitatea în cursul anului 2007.

ProtecProtecţţiaia mediuluimediului
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PENTRU CE SE FOLOSESC 
BANII?

- salubritate

- canalizare

Transport Transport 
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PENTRU CE SE FOLOSESC BANII? 
Subvenţie SC TRANSLOC SA, include şi:
-Acoperirea a 50% din costul biletelor pentru: elevi , studenţi şi 
pensionari
-Transport gratuit pentru veterani, revoluţionari, deţinuţi politici, 
pensionari peste 70 de ani.
-Rate leasing autobuze şi alte investiţii
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Veniturile acestora provin din 
prestări de servicii, contribuţia elevilor 
pentru cantine, venituri din vânzarea 
activelor, venituri din concesionare.

La nivelul anului 2007, încasările 
realizate au fost de 35.166.357 lei, iar 
plăţile de 35.578.953 lei. 

În anul bugetar 2007, în bugetul 

din împrumuturi interne şi externe 
s-a derulat finanţarea 
lucrărilor de investiţii 
„Canalizare menajeră şi 
pluvială strada Victoriei” 
şi „Reabilitare strada 
Victoriei” din împrumu-
tul contractat în 2005 
de la Banca Comercială 
Română. De asemenea, 
Primăria a contractat 
un împrumut extern în 
valoare de 16.100.000 
lei, din care s-au cheltu-
it sume pentru reabili-
tări de străzi şi constru-
i r e a  n o c t u r n e i  p e 
Stadionul Municipal. Plăţile totale pe 
acest buget au fost în valoare de 

9.126.457 lei, din care 6.944.240 lei 
pentru alt împrumut extern şi de 
2.182.217 lei pentru împrumutul ex-
tern. Faţă de anul 2006, în 2007 s-au 
efectuat plăţi cu 234,40% mai mult, iar 
în 2008 este aprobat un buget de 
9.450.710 lei.

Prin bugetul fon-

durilor externe neram-

bursabile s-au derulat 
programe cu finanţare 
nerambursabilă de că-
tre Grupul Şcolar „Ion 
M i n c u ” -  p r o i e c t u l 
„Calificarea/recalifica-
rea – un mod de adap-
tare la piaţa muncii”, de 
Pr i m ă r i a  Tâ rg u -J i u 
obiectivul de investiţii 
„Reabilitare strada Ana 
Ipătescu” şi de Direcţia 
Publică de Protecţie 
S o c i a l ă  p ro gr a m u l 

„Centru social de urgenţă pentru per-
soanele fără adăpost Casa Iris”. Acesta 

din urmă a început la sfârşitul anului 
2007, urmând să fie finalizat în 2008.

4242
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Conform prevederilor Legii nr. 
300/2004 privind autorizarea persoa-
nelor fizice şi a asociaţiilor familiale 
care desfăşoară activităţi economice 
în mod independent au fost depuse 

spre soluţionare un număr de 178 ce-
reri. În urma analizării acestora au fost 
eliberate 167 autorizaţii pentru per-
soane fizice şi 11 pentru asociaţii fa-
miliale, realizând venituri în valoare 

de 10.146 RON.
Pe parcursul anului 2007, au 

fost depuse 127 cereri de renun-
ţare la autorizaţie de către persoa-
ne fizice sau reprezentanţi ai aso-
ciaţiilor familiale. Au fost emise 
dispoziţii de anulare pentru toate 
cele 127 de solicitări. 

De asemenea în perioada 
menţionată au fost modificate/
completate 59 autorizaţii şi sus-
pendate 43 autorizaţii la cererea 
titularilor.

În 2007, Compartimentul Licitaţii 
şi Achiziţii Publice a funcţionat ca şi 
compartiment de specialitate în ca-
drul Direcţiei Economice. 

Prin activitatea desfăşurată de 
Compartimentul Licitaţii şi Achiziţii 
Publice, s-au dus la îndeplinire 
Hotărârile Consiliului Local în ceea 
ce priveşte concesionările, închirieri-
le şi vânzările de bunuri şi servicii şi 
s-au încheiat contractele de achiziţii 
de produse, servicii şi lucrări necesa-
re desfăşurării activităţilor prevăzute 
în Lista de investiţii, programul de 
reparaţii şi gospodărie comunală, 
programul de reparaţii la unităţile de 
învăţământ etc. 

2.2.3.2. Compartimentul Licitaţii şi Achiziţii Publice

2.2.3.3.  Compartimentul Autorizări-Avize
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Din vizarea autorizaţiilor taxi pe 
2007 s-a încasat suma de 13.500 lei.

De asemenea, au fost eliberate 
350 tichete de acces în parcările spe-
cial amenajate de pe raza municipiului 
Târgu Jiu, încasându-se suma de 
33.750 lei . 

Î n  p e r i o a d a  0 1 . 0 1 . 2 0 0 7  - 
31.12.2007 au fost eliberate 298 per-
mise de liberă trecere pentru munici-
piul Târgu Jiu încasându-se în total 
suma de 30.000 lei .

Totodată în perioada 01.01.2007- 
11.12.2007 au fost înregistrate 250 

vehicule încasându-se suma de 12.000 
lei RON. 

De menţionat că în această peri-
oadă s-a elaborat noul Regulament de 
organizare şi funcţionare a activităţii 
de transport persoane în regim de taxi 
acest lucru fiind impus de Legea 
265/2007 valabilă de la 6 august 2007 
şi care a fost aprobat prin H.C.L. nr.419 
din 29.10.2007.

Totodată a fost întocmit şi depus 
dosarul, la A.N.R.S.C.U.P. pentru autoriza-
rea Compartimentului de Transport Public 
Local al Primăriei Municipiului Târgu-Jiu.

2.2.3.4.  Compartimentul Transport Public Local

4444
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Direcţia Publică de Venituri, inti-
tulată „instituţie publică”, are persona-
litate juridică distinctă şi funcţionează 
în subordinea Consiliului Local şi a or-
donatorului principal de credite, pri-
marul municipiului Târgu-Jiu.

O activitate a instituţiei este 
conducerea evidenţei financiar con-
tabile a cheltuielilor materiale şi de 
personal ale instituţiei, precum şi evi-
denţa contabilă a veniturilor din im-
pozite şi taxe locale ale Consiliului 
Local. 

Execuţia bugetară a activităţii 
proprii este redată structurat pe capi-
tole după cum urmează:

Direcţia Publică de Venituri or-
ganizează şi îndrumă activitatea de 
stabilire, constatare, urmărire, încasa-
re şi vărsare la bugetul local a venitu-

rilor fiscale .
Activitatea desfăşurată de către 

Direcţia Publică de Venituri, în cursul 
anului 2007, în ceea ce priveşte con-
statarea, stabilirea, urmărirea şi înca-
sarea impozitelor şi taxelor locale da-
torate de către contribuabilii persoa-
ne fizice şi juridice cu domiciliul sau 

sediul în Târgu-Jiu, sau care posedă 
bunuri mobile şi imobile impozabile 
pe teritoriul acestuia, este o activitate 
nu numai extrem de complexă, dar şi 
foarte amplă ca şi volum, fapt eviden-
ţiat şi prin faptul că în registratura 
acestei instituţii au fost înregistrate 
63.338 de documente.

În 2007 activitatea desfăşurată 
s-a materializat prin documente de 
plata emise(prelucrate) şi încasate:

- emitere certificate negrevare: 
16571 certificate

- s-au operat un număr de 2300 
cereri pentru reduceri / scutiri.

- s-au emis un număr de 43000 
înştiinţări de plată

La începutul anului 2007, o acti-
vitate extrem de laborioasă, în care 
au fost angajate toate compartimen-

tele instituţiei, a reprezentat-o tipări-
rea, plierea, introducerea în plicuri şi 
transmiterea directă la domiciliul con-
tribuabililor persoane fizice a unui 
număr de 45.000 de înştiinţări de pla-
tă, această activitate implicând un 
mare consum de timp şi deplasări zil-
nice în teren. Ca urmare a primirii 

2.2.4.  DIRECŢIA PUBLICĂ DE VENITURI

Nr.
Crt.

Denumire Cont
Credite 

deschise
Plăţi 

de casă
Sold la

31.12.2007

1. Cheltuieli de personal DPV 24540210 1.797.000 1.745.817 51.183

2. Cheltuieli materiale DPV 24540220  238.600 238.592,38  7,62

3.
Cheltuieli cu salariile+cheltuieli 
materiale TOTAL 2.035.600 1.984.409,38 51.190,62



4646

acestor înştiinţări de 
plată, un mare număr 
de contribuabili per-
soane fizice s-au pre-
zentat în vederea achi-
tării debitelor şi cu 
această ocazie s-au 
clarificat multe roluri 
fiscale.

De asemenea o 
activitate ce a implicat 
un mare consum de 
timp şi a presupus im-
plicarea unui număr 
mare de salariaţi a fost 
activitatea de preluare 
d e  l a  D i r e c ţ i a 
Finanţelor  Publice 
Gorj - Administraţia 
Financiară Târgu-Jiu, a 
amenzi de la persoa-
ne fizice, în perioada 
i a n u a r i e - fe b r u a r i e 
2007, implicând punc-
taje, întocmirea de 
borderouri de predare 
primire, tabele centra-
lizatoare pentru un număr de 2.644 
de procese verbale de contravenţie, 
fiind întocmite situaţii cu procesele 
verbale ale căror dosare au fost in-
complete şi ca atare 140 procese ver-

bale au fost restituite în vederea cla-
rificării, procedându-se la întocmirea 
diverselor documente privind aceste 
aspecte, precum şi corespondenţă cu 
Administraţia Financiară Târgu-Jiu .

4646
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În anul 2007 s-au efectuat 570 an-
chete sociale de verificare a unor bene-
ficiari aflaţi în plată. În urma acestor 
verificări, s-au emis 59 dispoziţii de în-
cetare a dreptului la ajutor social, pen-
tru restul beneficiarilor menţinându-se 
propunerea de acordare a dreptului. 
Motivul încetării l-a constituit faptul că 
unii beneficiari s-au mutat de la adresa 
declarată, s-au angajat la diverse socie-
tăţi comerciale, realizând venituri ce 
depăşesc cuantumul prevăzut de lege, 
ori s-au pensionat.

Au fost acordate 51 ajutoare de 
urgenţă unor familii aflate în situaţii de 
risc social şi un ajutor de deces.

În 2007, 500 persoane au servit 
masa la cantină, din care 470 persoane 
în mod gratuit şi 30 cu plata contribu-
ţiei stabilite de lege.

Criteriul de acordare a acestui 
drept îl constituie situaţia socio-econo-
mică a familiei, rezultată în urma efec-
tuării anchetei sociale la domiciliul soli-
citanţilor şi analizării documentelor 
prezentate de aceştia. Valoarea alocaţiei 
de hrană a fost de 5 lei/zi/persoană, iar 
efortul bugetar pentru perioada ianua-
rie-decembrie a fost de 777.197 lei.

Din totalul beneficiarilor mesei la 
cantină, 70% îl reprezintă minorii, 10% 
persoanele vârstnice şi 20% persoanele 
care temporar nu realizează venituri 
(pentru acestea acordându-se masa pe 
o perioadă de maxim 90 de zile pe an).

Cu ocazia Sărbătorilor de iarnă şi 
a celor de Paşti, toate persoanele asis-

tate de Cantină cât şi beneficiarii de 
ajutor social, au primit pachete cu ali-
mente de bază şi dulciuri, această acţi-
une organizându-se cu sprijinul unor 
societăţi comerciale. De asemenea, 
Ziua de 1 Iunie a fost sărbătorită în mod 
festiv, copiii asistaţilor primind pachete 
cu dulciuri.

Tot în cadrul Protecţiei Sociale 
s-au întocmit dosarele de acordare a 
alocaţiei pentru copiii nou-născuţi. 
Aceasta se acordă mamelor pentru fie-
care dintre primii 4 copii născuţi vii, iar 
cuantumul a fost de 204 lei. În perioada 
ianuarie-decembrie 2007, s-au depus 
un număr de 870 de cereri care au fost 
şi soluţionate, alocându-se suma de 
177.012 lei.

În anul 2007, au fost întocmite 917 
dosare de alocaţii de stat, 102 dosare 
de alocaţii monoparentale şi 145 aloca-
ţii complementare. 

Casa Iris - Centrul Social de 

Urgenţă pentru Persoane Fă ră 

Adăpost - proiect aprobat şi finanţat în 
baza contractului nr. 231/2388 din 
15.03.2007

În subordinea Direcţiei Publice de 
Protecţie Socială sunt şi creşele care or-
ganizează şi asigură un regim raţional 
de viaţă în vederea dezvoltării normale 
somatice şi psihomotorii a copiilor, o 
alimentaţie raţională şi individualizată 
conform normativelor în vigoare.

Totodată facem menţiunea că ele 
asigură un program educativ complex, 
adaptat fiecărei grupe de vârstă, în vede-

2.2.5.  DIRECŢIA PUBLICĂ DE PROTECŢIE SOCIALĂ
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rea stimulării fizice 
şi psihice, iau mă-
suri pentru preve-
nirea şi combate-
rea bolilor transmi-
sibile, acordă pri-
m u l  a j u t o r  ş i 
îngrijirile medicale 
necesare în caz de 
îmbolnăvire, până 
la internarea copi-
lului într-o unitate 
spitalicească sau 
t r i m i t e r e a  l a 
domiciliu. 

În 2007 s-a 
cheltuit pentru creşe, conform prevede-
rilor bugetare:

- obiecte de inventar: 9.846 lei 
- alte materiale şi prestări servicii : 

6.345 lei 
Cluburile Vârstei a III-a

În perioada ianuarie –decembrie 
2007 cluburile au desfăşurat numeroa-
se activităţi recreative (şah, rummy, ta-
ble, lecturarea presei, vizionarea pro-
gramelor TV) şi culturale (excursii luna-

re la mânăstirile din judeţ – Lainici, 
Polovragi, Tismana) pentru cei aproxi-
mativ 500 de membrii înscrişi. 

Ziua Internaţională a femeii a fost 
sărbătorită în cadru festiv, ocazie cu 
care membrele cluburilor au fost 
felicitate. 

În perioada 1-10 iulie pensionarii 
înscrişi la cluburi au beneficiat de trans-
port gratuit la Baza de Tratament 
Săcelu. 

Lunar s-a orga-
nizat sărbătorirea zi-
le i  de  naştere  a 
membrilor,  iar de 
ziua de 1 Octombrie 
2007 şi Ziua Inter-
naţională a Per soa-
nelor Vârstnice, la 
mesele festive orga-
nizate s-au acordat 
premii constând în 
bilete de tratament în 
staţiunile solicitate 
de participanţi şi abo-
namente la Teatrul 
“Elvira Godeanu “.

4848
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Direcţia Publică de Patrimoniu 
şi-a organizat activitatea în aşa fel în-
cât toate atribuţiunile să fie îndeplini-
te ţinându-se cont de faptul că baza 
materială a acestei activităţi o consti-
tuie domeniul public şi privat. 

1. Activitatea Serviciului

    Concesionări, Disciplină

    Contractuală

În cadrul Serviciului Concesionări 
se conduce evidenţa centralizată a 
contractelor de concesionare şi închi-
riere încheiate cu agenţii economici şi 
persoane fizice care folosesc dome-
niul public sau privat al statului.

Totodată evidenţa este ţinută şi 
pentru utilizarea temporară a terenului 
în diverse scopuri (activităţi comerciale, 
terase de vară, zile ocazionale: 1-8 
Martie, Zilele Municipiului, Festivalul 
Berii, sărbătorile de iarnă, etc., garaje - 
copertine) şi încasarea sumelor datora-
te de la agenţii economici sau persoane 
fizice, taxa pentru utilizarea terenului 
fiind aprobată de Consiliul Local.

În perioada 01.01 – 31.12.2007 
s-a încasat suma de 2.757.302,27 lei

Comerţul stradal a fost în perma-
nentă atenţie, verificările fiind făcute 
de salariaţii din cadrul Serviciului 
Concesionări şi doar în locurile unde 
se poate desfăşura activitate s-a făcut 
impunerea la plată.

Conform hotărârilor Consiliului 
Local au fost întocmite contracte de 

concesionare, acte adiţionale cu recal-
culări de preţ, predări-preluări de con-
tracte în baza actului de vânzare-cum-
părare a construcţiei, rezilieri de con-
tracte pentru nerespectarea clauzelor 
contractuale sau la terenul ocupat s-a 
dat o altă destinaţie.

2. Activitatea Serviciului 

     Patrimoniu

A soluţionat în colaborare cu 
Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Gorj (OCPI Gorj) cererile ce-
tăţenilor pentru stabilirea şi comuni-
carea unor cote indivize aferente locu-
inţelor (apartamentelor) la fostele 
cămine de nefamilişti, a locuinţelor de 
serviciu sau a blocurilor de locuinţe 

2.2.6.  DIRECŢIA PUBLICĂ DE PATRIMONIU
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aflate iniţial în administrarea unor so-
cietăţi care ulterior au fost vândute 
cetăţenilor.

Serviciul Patrimoniu a asigurat 
asistenţa tehnică corespunzătoare pri-
vind restituirea proprietăţilor, a cola-
borat cu Serviciul Concesionări şi cu 
compartimentele Direcţiei Publice de 
Venituri pentru intrarea în legalitate 
privind folosinţa unor terenuri (conce-
sionarea, închirierea sau plata unor 
taxe de folosinţă), inclusiv predarea - 
primirea acestora în baza hotărârilor 
Consiliului Local, fiind soluţionate în 
mod corespunzător 94 de cazuri. 
Serviciul Patrimoniu a acţionat pentru 
crearea condiţiilor de vânzare a unor 
terenuri aferente unor spaţii comerci-
ale vândute anterior, în acest sens fi-
ind întâmpinate greutăţi legate atât 
de dezinteresul societăţilor respective 
cât şi a unor topografi autorizaţi care 
au întârziat în elaborarea documente-
lor cadastrale.

S-a acţionat pentru inventarierea 
mijloacelor fixe din patrimoniu ( do-
meniul public şi domeniul privat ) şi 
s-a actualizat domeniului public şi pri-
vat în funcţie de hotărârile Consiliului 
Local de schimbările survenite în ad-
ministrarea acestuia pe parcursul 
anului.

3. Activitatea Compartimen-

     tului Centre Bugetare

În perioada 01.01.-31.12.2007, 
Direcţia Publică de Patrimoniu, prin 
Compartimentul Centre Bugetare, a 
întreprins mai multe acţiuni şi con-
troale care au avut ca scop verificarea 
modului cum au fost aplicate şi res-
pectate următoarele obiective:

A. – Finanţarea unităţilor şcola-

re din învăţământul preuniversitar 

Consiliul Local şi Primăria Muni-
cipiului Târgu-Jiu au aprobat fonduri-
le necesare pentru susţinerea tuturor 
activităţilor didactice şi nedidactice.

Au fost cuprinse în buget sume 
pentru efectuarea de reparaţii capitale, 
reparaţii curente, servicii diverse, do-
tări cu obiecte de inventar la toate uni-
tăţile de învăţământ preuni versitar.

În 2007 s-au repartizat sumele 
necesare plăţii salariilor cadrelor di-
dactice auxiliare şi nedidactice. 
Totodată au fost aprobate şi repartiza-
te sume pentru cheltuielile materiale 
şi burse pentru elevi.

La finele anului s-au efectuat ur-
mătoarele cheltuieli:
- cheltuieli de personal 46.365.660,0 lei;
- cheltuieli materiale 7.444.723,0 lei;
- burse pentru elevi 160.776,0 lei;
- cheltuieli de capital (investiţii)  
4.947.831,0 lei;
- Total  58.918.990,0 lei.

Raportând totalul de 58.918.990 
lei, ce reprezintă valoarea cheltuielilor 
efectuate pe capitolele mai sus amin-
tite şi furnizorii neachitaţi la data de 
31.12.2007 în suma de 3.555.875, la 
numărul total de elevi de 24.592, re-
zultă că în anul 2007 Consiliul Local şi 
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Primăria Municipiului Târgu-Jiu a alo-
cat în medie pentru un elev suma de 
aproximativ 2.540,50 lei.

Datele prezentate mai sus nu au 
fost influenţate cu contravaloarea 
cheltuielilor derulate prin Inspec-
toratul Şcolar Judeţean Gorj şi finan-
ţate în baza unor programe guverna-
mentale de către Banca Mondială, 
proiecte la care a participat şi Primăria 
Municipiului Târgu-Jiu. 

B. Structura şcolară şi efectivele 

de elevi din învăţământul preuniver-

sitar din Municipiul Târgu-Jiu.

În sistemul învăţământului preuni-
versitar funcţionează 53 unităţi şcolare:

Învăţământul preuniversitar 2007 
a avut următoarea structură şcolară :

Începerea noului an şcolar a ge-
nerat la nivelul Direcţiei Publice de 
Patrimoniu luarea unui set de măsuri 
menite să asigure funcţionarea în 
bune condiţii a procesului instructiv-
educativ din toate unităţile de învăţă-
mânt. Un loc primordial l-a constituit 
asigurarea căldurii în cămine, creşe şi 
grădiniţe, unde au fost depuse efor-
turi susţinute atât de către Primăria 
Târgu-Jiu, cât şi de Direcţia Publică de 
Patrimoniu pentru soluţionarea even-
tualelor probleme. 

În perioada anterioară au fost so-
luţionate operativ mai multe situaţii 
legate de buna funcţionare a instala-
ţiilor şi surselor de încălzire, iar acolo 
unde situaţia a impus măsuri urgente 
s-a intervenit prin asigurarea cu aero-
terme şi calorifere electrice.

Au fost dotate cu centrale termi-
ce proprii toate unităţile şcolare şi 
preşcolare, acestea fiind în prezent in-
dependente din punct de vedere 
termic.

Direcţia Publică de Patrimoniu a 
urmărit ca toate unităţile şcolare să 
aibă autorizaţie de funcţionare.

De programul social ,,Laptele şi 
cornul” au beneficiat 6.988 copii, iar 
valoare zilnică estimată este de 
7.267,52 lei (6.988 x 1.04 lei/ copil)

Colegii  - 6

Grupuri Şcolare  - 6

Licee  - 3

Şcoli Generale si Primare  - 12

Cămine cu program prelungit  - 8

Grădiniţe cu program normal  - 18

Învăţământ preşcolar  - 3.049 copii

Învăţământ Primar - 3.939 elevi

Învăţământ Gimnazial - 4.845 elevi

Învăţământ Liceal - 11.208 elevi

Învăţământ Profesional - 1.497 elevi

Învăţământ Postliceal - 54 elevi

TOTAL - 24.592 copii si elevi
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C. Asigurarea bazei materiale şi 

condiţiile necesare desfăşurării pro-

cesului instructiv educativ

Compartimentul Centre Bugetare 
a răspuns tuturor cererilor unităţilor de 
învăţământ preuniversitar care au solici-
tat materiale de curăţenie şi întreţinere. 
O atenţie deosebită s-a acordat creşelor 
şi căminelor cărora le-au fost repartizate 
cu prioritate şi în cantităţi suficiente ma-
teriale de întreţinere şi curăţenie.

La solicitarea mai multor unităţi 
şcolare, în mare parte din învăţământul 
preşcolar, s-au achiziţionat 12 maşini de 
gătit a căror valoare este de aproxima-
tiv 130.000 lei. Acestea sunt montate în 
blocurile alimentare de la: Grădiniţa 
Mihai Eminescu, Grădiniţa Nr. 8, 
Căminul Nr. 5, Căminul Nr. 6, Căminul 
Nr. 3, Colegiul Naţional Ecaterina 
Teodoroiu, Grup Şcolar Ion Mincu, 
Colegiul Tehnic Henri Coandă şi altele.

D. Programul de investiţii şi de 

reparaţii curente în anul 2007

În 2007 au fost executate lucrări 
de reparaţii şi reabilitări, care au cuprins 
în principal următoarele obiective:

• Înlocuirea instalaţiilor termice şi 
sanitare;

• Înlocuirea tâmplăriilor;
• Renovarea faţadelor;
• Montarea de centrale termice la 

unităţile şcolare unde încălzirea este 
asigurată cu sobe cu gaze;

• Reparaţii la acoperişuri;
• Bituminizări baze sportive si 

incinte;
• Construire grupuri sociale;
• Igienizări.
Valoarea totală estimată pentru 

2007 a fost de 10.590.000 lei, din care:
• Lucrări de reparaţii - 5.780.000 lei,
• Lucrări de investiţii - 4.810.000 lei,
I. Valoarea lucrărilor finanţate din 

bugetul local a fost de – 4.202.000 lei, iar 
pentru cele finanţate de Ministerul Educa-
ţiei şi Cercetării a fost de 6.388.000 lei. 

II. Prin H.G. 300/30.03.2007, au 
fost repartizate sume pentru executa-
rea unor lucrări de reabilitare după 
cum urmează:

• Liceul de Muzică şi Arte Plastice - 
300.000 lei,

• Şcoala Generală Gheorghe Tătă-
răscu - 200.000 lei,

• Şcoala Generală Pompiliu Marcea - 
200.000 lei.

III. Au fost puse în aplicare pre-
vederile H.G. 919/2007, prin care au 
fost repartizate unele sume din tran-
sferuri din bugetul de stat către buge-
tul local, prevăzute în bugetul M.E.C.T, 
pentru finanţarea în anul 2007 a unor 
cheltuieli de capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat. 
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Consiliul Local Târgu-Jiu, prin Hotă-
rârea 347/27.08.2007, a aprobat recti-
ficarea listei de investiţii în 2007, în 
care au fost incluse obiectivele cuprin-
se în referatul 32.263/2007.

Valoarea totală cu care a fost su-
plimentat programul de investiţii a 
fost de 2.768,00 mii lei, din care 150,00 
mii lei au fost pentru “DOTĂRI “.

IV. Au fost elaborate studii de fe-
zabilitate pentru obţinerea cofinanţă-
rii în vederea realizării unor obiective 
care vizează mărirea capacităţii de ca-
zare pentru elevi, la următoarele uni-
tăţi şcolare: 

- Colegiul Comercial Virgil Madgearu – 
construire cantină şi cămin;

- Colegiul Naţional Spiru Haret – 
construire cămin băieţi;

- Grupul Şcolar Gheorghe Magheru – 
construire cămin;

- Şcoala Generala Gheorghe Tătă-
răscu – extindere clădire şcoala;

- Grădiniţa Nr. 13 – construire corp B.
Referitor la construirea de noi săli 

de sport, a fost lansat un program către 
Compania Naţională de Investiţii, în care 
au fost incluse următoarele locaţii:

• Sală sport Grup Şcolar Ion Mincu;
• Sală sport Colegiul Comercial 

Virgil Madgearu;
• Sală sport Şcoala Generala Nr. 7; 

(cele trei şcoli au fost incluse în progra-
mul din anul şcolar 2006 ).

• Sală sport Grup Şcolar Forestier;
• Sală sport Grup Şcolar Agricol;
• Sală sport Liceul Teologic;
• Sală sport Clubul Şcolar Sportiv
Acţiuni social – culturale si

sportive:

a. În preajma sărbătorilor de iar-
nă, preşcolarii de la Grădiniţele 
Bârseşti, Romaneşti şi Drăgoieni au 
beneficiat de cadouri, primite de la o 
fundaţie cu care Primăria şi Direcţia 
Publică de Patrimoniu colaborează de 
mai mulţi ani. De această acţiune au 
beneficiat peste 200 de copii.

b. Primăria Târgu-Jiu şi Direcţia 
Publică de Patrimoniu au organizat Cupa 
Municipiului la Fotbal, acţiune la care au 
participat 13 echipe de la tot atâtea uni-
tăţi şcolare. De asemenea, s-a desfăşurat 
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Cupa Municipiului la Handbal fete şi bă-
ieţi, competiţie la care au participat 16 
echipe. De reţinut că ambele competiţii 
au fost susţinute financiar de către 
Consiliul Local care a adoptat în acest 
sens hotărâri prin care s-a alocat pentru 
fiecare competiţie suma de 3.000 lei.

Organizatorii acestor competiţii, 
adică Direcţia Publică de Patrimoniu, 
unităţile şcolare participante şi Inspec-
toratul Şcolar Judeţean, au acordat câşti-
gătorilor premii în bani şi obiecte.

c. În data de 10.10.2007, condu-
cerea Primăriei Târgu-Jiu şi a Direcţiei 
Publice de Patrimoniu au participat la 

Ceremonia Deschiderii Oficiale a 
„Centrului Internaţional de Interfe-
renţe Culturale Paul Polidor”. Cu aceas-
tă ocazie, Grădiniţele „Mihai Eminescu” 
şi „Constantin Brâncuşi” au organizat 
spectacole care s-au bucurat de largă 
apreciere din partea invitaţilor. 

4. Activitatea Compartimentului

     Juridic

În cursul anului 2007, Compar-
timentul Juridic din cadrul Direcţiei 
Publice de Patrimoniu a întocmit nu-
meroase referate, expuneri de motive 
şi proiecte de hotărâri, în baza cărora 
Consiliul Local a emis hotărâri.

Compartimentul Juridic a repre-
zentat instituţia în faţa instanţelor de 
judecată şi a soluţionat în termenul 
legal diversele sesizări, reclamaţii sau 
petiţii ale cetăţenilor.

5. Activitatea Serviciului

     Financiar Contabilitate

Execuţia bugetară a întregii acti-
vităţi este redată structurat pe capito-
le după cum urmează:

1. Activitatea proprie (exclusiv 
finanţarea învăţământului) se prezintă 
astfel:

Pentru activitatea de învăţământ 
s-au aprovizionat şi plătit materiale în 
sumă de 43.831,00 lei

6. Activitatea Centrului Sportiv 

Principalele investiţii realizate în 
cadrul complexului sportiv în 2007 
au necesitat activităţi suplimentare 
faţă de ceea ce este programat, re-
spectiv întreţinerea bazei materiale, 
asigurarea condiţiilor de efectuare a 
antrenamentelor şi competiţiilor 
sportive .

Ca principale realizări investiţio-
nale exemplificăm:

- s-a modernizat baza sportivă a 

- lei-
Nr. 
crt.

Denumire Cont
Credite 

deschise
Plăţi de 

casă
Sold la 

31.12.2007

1. Cheltuieli de personal D.P.P. 24700210 1.900.000,00 1.897.729,00 2.271,00
2. Cheltuieli materiale DPP 24700220 526.000,00 525.452,44 547,56

3. Cheltuieli cu salariile + 
materiale –activ. speciale 5040 593.872,38 362.682,31 231.190,07

4. Cheltuieli materiale 
învăţământ 24650220 50.756,00 43.830,84 6.925,16

5. Cheltuieli materiale cultură 24670220 66.000,00 60.000,00 6.000,00
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complexului prin lucrări de investiţii 
de anvergură;

- s-au realizat instalaţia de noc-
turnă şi tabela electronică de marcaj

- s-au modernizat căile de acces 
în incinta complexului sportiv;

- s-a înlocuit vechea centrală 
termică;

- s-au efectuat lucrări de reabili-
tare a sălii de sport (scaune, suprafaţă 
de joc, pardoseală, vestiare, etc. );

- s-au dotat vestiarele fotbalişti-
lor cu o nouă centrală termică;

- s-au igienizat spaţiile în care 
s-au organizat competiţii naţionale şi 
s-au întreţinut la un nivel calitativ ridi-
cat în conformitate cu pretenţiile im-
puse de normele de reprezentare a 
fotbalului şi handbalului în Liga I ;

- s-au pus la dispoziţia competi-
torilor – atât de pe raza municipiului 
Târgu-Jiu cât şi a judeţului Gorj – tere-
nurile de fotbal, sala sporturilor, insta-

laţiile de recuperare (saună, masaj, 
etc.), pista de atletism – ori de câte ori 
a fost nevoie;

- baza sportivă, constând în în-
treg complexul structurat în baza ma-
terială aflat în administrarea Consiliului 
Local a cunoscut o permanentă reabi-
litare pentru a oferi toate condiţiile 

impuse de forurile de resort: Federaţia 
Română de Fotbal, Federaţia Română 
de Handbal, Federaţia Română de 
Atletism;
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După apariţia Legii nr. 10/2001 
privind regimul juridic al unor imobile 
preluate în mod abuziv de către stat, 
compartimentul a asigurat consilierea 
juridică şi a participat efectiv la rezol-
varea notificărilor promovate în baza 
acestei legi.

Desfăşurarea activităţii în

baza Legii nr. 10/2001 pe

parcursul anului 2007

La Primăria Municipiului Târgu 
Jiu au fost depuse 1194 notificări. 

Toată activitatea s-a concretizat 
în emiterea de către Primarul Munici-
piului Târgu Jiu a dispoziţiilor de solu-
ţionare a notificărilor .

Astfel, au fost emise 90 de dispo-
ziţii, după cum urmează:

- 5 dispoziţii de restituire în 
natură;

- 81 dispoziţii de propunere de 
acordare de despăgubiri;

- 3 dispoziţii de respingere a 
notificărilor;

- o dispoziţie de modificare a al-
tor dispoziţii.

Ca obiectiv propus pentru acest 
segment al activităţii Serviciului 
Juridic – Contencios, Administraţie 
Publică Locală, Arhivă este finalizarea 
soluţionării notificărilor formulate în 
baza Legii nr. 10/2001 şi găsirea unor 
soluţii de rezolvare a notificărilor prin 
compensare cu alte terenuri rămase 
libere, în cazul în care acestea nu mai 
sunt necesare municipiului şi nu au 
fost solicitate în baza legilor fondului 
funciar sau a Legii nr. 112/1995.

Activitatea de reprezentare

în instanţă

În perioada 01.01.2007 – 31.12.2007, 
pe rolul instanţelor de judecată au 
fost înregistrate 316 litigii pe fond, la 
care s-au declarat 58 de căi de atac.

Dintre acestea, 163 dosare au 
avut ca obiect legile fondului funciar, 
21 dosare au avut ca obiect plângeri 
contravenţionale, 24 dosare au avut 

2.2.7.  DIRECŢIA DE ADMINISTRAŢIE
      PUBLICĂ LOCALĂ

Direcţia Administraţie Publică 
Locală se subordonează Secretarului 
Municipiului Târgu Jiu şi Primarului şi are 
în structură Serviciul Juridic–Contencios, 

Compartimentul Administraţie Publică 
Locală, Arhivă şi Compartimentul 
Autoritate Tutelară şi este condusă de 
un director executiv.

2.2.7.1.  Serviciul Juridic-Contencios, Administraţie
                  Publică Locală, Arhivă

5656
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ca obiect Legea nr. 10/2001, 13 dosare 
Legea nr. 554/2004, 40-acţiune în con-
statarea dreptului de proprietate, re-
stul fiind reprezentat de diverse.

De asemenea, din perioada 
1999 – 2005 au rămas pe rolul instan-
ţelor de judecată pentru 2007, 239 
dosare.

În conformitate cu prevederile 
legislaţiei în vigoare, compartimentul 
a întocmit: 1.779 anchete sociale 
pentru bolnavii minori şi adulţi în ve-
derea obţinerii unui grad de handi-
cap; 320 anchete cu opţiunea autori-
tăţii tutelare privind încredinţarea 
minorilor în cazurile de divorţ; 63 an-
chete sociale către D.G.A.S.P.C. ce cu-
prind propuneri cu privire la institui-
rea unor măsuri 
de protecţie pen-
tru minori; 67 an-
c h e t e  s o c i a l e 
pentru minorii 
care au comis 
fapte antisociale 
şi condamnaţii 
majori care au 
solicitat suspen-
darea sau între-
ruperea execută-
rii  pedepsei;  4 
anchete sociale 
pentru internări 
bătrâni în centre 
de îngri j i re  ş i 
asistenţă; 27 an-
chete sociale pentru persoanele cu 
copii în întreţinere care au notificat 
intenţia de a lucra cu contract de 
muncă în străinătate; 64 diverse an-
chete sociale.

Compartimentul mai are în evi-
denţă 4 tutele instituite pentru majorii 

interzişi judecătoreşti; 35 curatele ge-
nerale şi 181 curatele speciale şi din 
totalul de 220, 121 au fost instituite în 
semestrul I al anului 2007 şi 69 în se-
mestrul II.

Având în vedere că peste 80% 
din cetăţenii care se adresează 
Compartimentului Autoritate Tutelară 
sunt dependenţi de o formă de asis-
tenţă socială sau specială, activitatea 

de autoritate tutelară s-a bazat în pri-
mul rând pe respectarea codului de-
ontologic al asistentului social care 
impune respectarea intimităţii persoa-
nei şi confidenţialitatea informaţiilor 
obţinute prin exercitarea profesiei şi 
respectarea legalităţii.

2.2.7.2.  Compartimentul Autoritate Tutelară
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2.2.8.  DIRECŢIA DE RESURSE UMANE,
      COMUNICARE

Administraţia publică locală, în 
lumina noii Constituţii este o structură 
administrativă care permite colectivi-
tăţii locale să-şi soluţioneze proble-
mele locale prin autorităţi administra-
tive proprii, sub controlul autorităţilor 
statale centrale.

În ultimii ani au fost transferate 
către autorităţile locale noi sarcini şi 
responsabilităţi. Aşteptările faţă de 
calitatea serviciilor şi relaţiilor cu cetă-
ţeanul au devenit tot mai mari şi au 
dobândit o importanţă crescută.

Managementul resursei umane 
trebuie privit şi înţeles ca unul din cele 
mai importante instrumente strategi-

ce pentru realizarea dezideratelor re-
formei în administraţia publică locală 
şi are ca obiective principale:

valorificarea eficientă a potenţi-
alului şi capacităţii resursei umane din 
administraţia publică locală;

- adaptarea continuă a politicii 
de resurse uma-
ne la obiectivele 
şi sarcinile orga-
n i z a ţ i e i ,  p r i n 
dezvoltarea apti-
t u d i n i l o r  ş i 
c o m p e  t e n ţ e i 
personalului din 
administraţia pu-
blică locală;

- moderni-
zarea şi perfecţi-
onarea continuă 
a instrumentelor 
de real izare a 
unui  manage -
ment performant 
al personalului;

- realizarea cu profesionalism a 
tuturor sarcinilor privind gestionarea 
resursei umane în administraţia publi-
că locală;

- implicarea activă în crearea şi 
menţinerea unui climat organizaţional 
şi a unei culturi de organizaţie bazate 
pe valoarea şi performanţa resursei 
umane. 

2.2.8.1.  Biroul Aprovizionare, Administrativ
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2.2.9.  DIRECŢIA PUBLICĂ COMUNITARĂ
      LOCALĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

Anul 2007 marchează o nouă 
etapă în evoluţia organizării şi funcţi-
onării Direcţiei Publice Comunitare 
Locale de Evidenţă a Persoanelor, ca 
serviciu public deconcentrat, menit a 
veni în întâmpinarea nevoilor comu-
nităţii, privind punerea în legalitate a 
cetăţenilor, pe linie de stare civilă şi 
evidenţă a persoanelor. 

În concordanţă cu normele euro-
pene, lucrătorii direcţiei, conştienţi de 
faptul că se află permanent în slujba 
cetăţenilor, au avut ca principal obiec-
tiv îmbunătăţirea serviciilor prestate 
în folosul acestora.

Activităţile manageriale s-au con-
cretizat prin măsurile luate privind o 

mai bună deservire a cetăţenilor, prin 
realizarea unui dialog civilizat cu aceş-
tia, creşterea operativităţii privind so-
luţionarea cererilor adresate Serviciului 
evidenţă şi Biroului stare civilă, o orga-
nizare mai eficientă a lucrătorilor, creş-
terea responsabilităţilor acestora în 
executarea atribuţiilor profesionale.

Au fost reactualizate programele 
de lucru cu publicul, introducându-se 
în componenţa acestora elementul de 
flexibilitate, asigurându-se câte 2 zile 
pe săptămână program prelungit 
până la orele 1830, iar în raport de 
aglomeraţia la ghişee, se procedează 
la dublarea numărului de personal cu 
atribuţii de relaţii cu cetăţenii.
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S-a acţionat de asemenea, pe li-
nia unei mai bune organizări a activi-
tăţii lucrătorilor, realizându-se evita-
rea marilor aglomerări de public la 
ghişee, concomitent cu creşterea ope-
rativităţii, prin reducerea timpului de 
la primirea documentelor până la eli-
berarea actelor de identitate către 
cetăţeni.

De asemenea, în perioadele pre-
electorale, prilejuite de cele două re-
ferendumuri şi de alegerile europarla-
mentare, programul de lucru cu publi-
cul a fost prelungit zilnic, asigurându-
se deservirea cetăţenilor, inclusiv în 
zilele în care s-au desfăşurat scrutinu-
rile electorale, neînregistrându-se ne-
mulţumiri ale populaţiei sau alte 
evenimente.

S-a realizat o mai bună colabora-
re cu Poliţia Municipiului Târgu-Jiu şi 
posturile comunale de poliţie din sub-

ordinea acestei unităţi, în vederea res-
pectării prevederilor legale, privind 
derularea activităţilor specifice evi-
denţei persoanelor.

În 2007 s-au primit la ghişeu ce-
rerile cetăţenilor care au solicitat eli-
berarea actelor de identitate, docu-
mentele aferente, au fost preluate 
imaginile solicitanţilor şi s-a actuali-

zat evidenţa auto-
mată, eliberându-se 
un număr total de 
14.072 acte de iden-
t i t a te ,  d i n  c a re : 
1 3 . 5 7 4  c ă r ţ i  d e 
identitate şi  498 
cărţi de identitate 
provizorii.

Au fost elibera-
te cetăţenilor 15.040 
cărţi de alegător.

Din volumul 
total de muncă la ni-
velul anului 2007 de 
5.968 persoane, din 
care 1.620 la prima 
eliberare şi 4.348 la 
expirare,  au fost 
puse în legalitate 
5.379 persoane, din 

care 1.420 la prima eliberare şi 3.959 
la expirare.

În ce priveşte restanţierii din 
anii anteriori, la începutul anului se 
înregistrau 6.965 persoane, din care 
1.854 la prima eliberare şi 5.111 la 
expirare.

Din numărul total de restanţieri, 
restanţele justificate sunt 15 (4 pentru 
prima eliberare şi 11 pentru expirări), 
astfel: 3 plecaţi în străinătate, 7 ple-
caţi în alte localităţi din ţară, 5 necu-
noscuţi la adresă.
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2.2.10.  DIRECŢIA PUBLICĂ DE POLIŢIE
        COMUNITARĂ

În scopul asigurării ordinii şi li-
niştii publice, precum şi pentru creş-
terea eficienţei pazei obiectivelor şi 
bunurilor aparţinând domeniului pu-
blic şi privat, a fost înfiinţată Poliţia 
Comunitară Târgu-Jiu, ca şi direcţie în 
cadrul aparatului propriu de speciali-
tate al Consiliului Local.

Activitatea Poliţiei Comunitare a 
Municipiului Târgu-Jiu se realizează în 
interesul persoanei, al comunităţii, al 
asigurării ordinii si liniştii publice, a 
pazei şi protecţiei obiectivelor de in-
teres public local şi privat, precum şi 
în sprijinul instituţiilor statului, exclu-
siv pe baza şi în executarea legii.

În vederea îndeplinirii principa-
lelor obiective s-a pus permanent un 
accent deosebit pe creşterea nivelului 
de pregătire profesională. 

În timpul instruirilor lunare sunt 
prezentate teme specifice vizând 
pregătirea juridică şi profesională 
specifică.

Trimestrial au loc testări care ur-
măresc atât evaluarea nivelului de cu-
noştinţe acumulat, cât şi eventualele 
neajunsuri.

Tot în scopul îndeplinirii obiecti-
velor stabilite s-a reuşit formarea unor 
echipe specializate pe anumite dome-
nii de activitate cum ar fi: control co-
mercial, protecţia mediului, siguranţă 
şi trafic rutier.

În prezent, agenţii comunitari 
asigură ordinea, liniştea publica şi 
paza operelor de artă din Parcul 
„Constantin Brâncuşi” şi Parcul „Coloa-
na Infinitului”, unde desfăşoară şi acti-
vitate de ghizi.

1. Acţiuni desfăşurate:

În anul 2007, în funcţie de cerin-
ţele Primăriei Târgu-Jiu, Poliţia 
Comunitară a creat o serie de dispozi-
tive de pază şi ordine publică în scopul 
desfăşurării în bune condiţii a unor 
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manifestări cultural sportive şi religi-
oase organizate la nivel municipal şi 
judeţean cu prilejul Anului Nou, sărbă-
torilor de iarnă, ceremoniei religioase 
prilejuită de împlinirea a 50 de ani de 
căsnic ie ,  Z iua  Î ndrăgost i ţ i lor, 
Dragobete, Zilele Municipiului Târgu-
Jiu, spectacolele organizate de Antena 
1 şi Naţional TV, Festivalul Internaţional 
de Folclor, Festivalul Berii, Ziua 
Recoltei, concertul organizat de Radio 
Omega sau concursul de motocros şi 
buggy din Preajba, Ziua Naţională a 
României, oficierea căsătoriilor la 
Poarta Sărutului din Parcul Central cu 
prilejul Anului Nou, Revelionul 
Solidarităţii pentru copii fără adăpost, 
meciurile de fotbal şi handbal, acţiuni-
le comune cu Poliţia Transport Feroviar 
Gorj pentru depistarea persoanelor 
care nu îşi justifică prezenţa în gara şi 
autogara Târgu-Jiu, stingerea unor in-
cendii, înlăturarea fenomenelor provo-
cate de inundaţii, fluidizarea circulaţi-
ei, ridicarea autovehiculelor parcate 
neregulamentar pe drumurile publice, 
aplanarea unor stări conflictuale, reţi-
nerea persoanelor care săvârşeau fur-
turi sau sustrageri de bunuri de la per-
soane fizice sau agenţi economici. 

2. Activitatea desfăşurată

     în incinta şi perimetrul

   unităţilor de învăţământ:

În baza discuţiilor purtate cu 
conducerile unităţilor de învăţământ 
s-au stabilit  priorităţile Poliţiei 
Comunitare Târgu-Jiu. În acest sens, 
patrulele pedestre şi auto acţionează 
zilnic în zona şcolilor de pe raza muni-
cipiului, în special la Grupul Şcolar 
Agricol Bârseşti, Colegiul Naţional 

„Gheorghe Magheru”, Grupul Şcolar 
Forestier, Colegiul Naţional „Ion 
Mincu”, Liceul nr.4, Şcoala generală 
nr.4, Şcoala generală nr.8, Colegiul 
Naţional „Tudor Vladimirescu”, în vede-
rea asigurării în bune condiţii a orelor 
de curs şi a combaterii şi sancţionării 
faptelor antisociale .

3. Legătura cu societatea civilă:

S-a urmărit permanent o apropi-
ere faţă de cetăţeni şi de problemele 
acestora, soluţionând toate plângerile 
şi sesizările care ne-au fost adresate. În 
urma colaborării cu asociaţiile de pro-
prietari, am acţionat în anumite inter-
vale orare în cartierele de locuinţe în 
vederea prevenirii şi combaterii feno-
menelor de tulburare a liniştii publice.

De asemenea, s-a pus un accent 
deosebit pe componenta de informare 
a cetăţenilor, cu privire la unele aspecte 
de încălcare a normelor legale în ceea 
ce priveşte lăsarea în libertate a anima-
lelor care duc la distrugerea culturilor, 
acţionându-se în fiecare localitate com-
ponentă a municipiului. În acest sens, 
au fost puse în aplicare o serie de mă-
suri care să prevină şi să limiteze acest 
fenomen prin organizarea unor întâlniri 
cu reprezentanţii rromilor. 
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5. Combaterea cerşetoriei şi

   vagabondajului:

În acest an s-a acţionat cu perse-
verenţă şi combativitate împotriva cer-
şetoriei şi vagabondajului efectuând 
sistematic razii de amploare şi la ore 
de vârf în anumite zile ale săptămânii 
cu scopul de a depista, identifica, sanc-
ţiona şi trimite sub supraveghere la 
locurile de domiciliu a persoanelor 
care practică cerşetoria şi vagabonda-
jul pe raza municipiului, care nu-şi jus-
tifică prezenţa şi sunt domiciliate în 
alte localităţi şi reuşind astfel să limi-
tăm aceste fenomene la cote foarte 
scăzute la nivelul Municipiului Târgu-
Jiu comparativ cu alte oraşe.

6. Parcări nepermise: 

Totodată, s-a acţionat pe linia 
prevenirii parcării autovehiculelor de 
mare tonaj în locurile nepermise de 
pe raza Municipiului Târgu-Jiu, fapt ce 
îngreuna atât circulaţia pietonală cât 
şi a autovehiculelor, punând în pericol 
viaţa şi integritatea corporală a cetă-
ţenilor. Măsurile luate au fost lipirea 
de afişe autocolante cu «PARCAREA 
INTERZISĂ» pe parbrizele autovehicu-
lelor şi realizarea de planşe fotografi-
ce, precum şi ridicarea autoturismelor 
parcate neregulamentar în colaborare 
cu TRANSLOC SA.

Începând cu luna iulie, pentru 
opririle şi staţionările vehiculelor pe 
trotuare, spaţii verzi, spaţii şi locuri de 
joacă pentru copii, circulaţia vehicule-
lor pe zona „Victoria pietonal”, expu-
nerea în vederea comercializării a au-
tovehiculelor, în parcările aparţinând 

domeniului public, etc. se sancţionea-
ză cu amenda contravenţională şi cu 
lipirea de colante autoadezive pe par-
brize, conform H.C.L. 209 / 2007.

7. Siguranţă şi trafic rutier:

De asemenea, în vederea desfă-
şurării în bune condiţii şi de legalitate 
a activităţilor comerciale desfăşurate 
în Piaţa Centrală, Piaţa 9 Mai, Litovoi şi 
Piata de Gross Drăgoieni, Târg Auto, 
cât şi pentru fluidizarea traficului ruti-
er în aceste zone, în zilele de joi şi du-
minică, Poliţia Comunitară participă 
cu efective dublate de agenţi comuni-
tari atât în vederea asigurării climatu-
lui de ordine şi linişte publică cât şi în 
vederea prevenirii, combaterii şi sanc-
ţionării actelor sau faptelor de comerţ 
de natura celor prevăzute în Codul 
Comercial sau în alte legi, fără îndepli-
nirea condiţiilor stabilite prin lege

În Târgul Auto, în zilele de joi şi 
duminică, Poliţia Comunitară participă 
cu un efectiv de 3 agenţi comunitari, 
atât în vederea fluidizării traficului ru-
tier cât şi pentru menţinerea ordinii şi 
liniştii publice.

În urma analizelor care au avut 
loc la nivelul comisiilor de circulaţie 
s-au stabilit o serie de măsuri privind 
fluidizarea circulaţiei în târguri, pieţe, 
precum şi în zonele aglomerate ale 
municipiului, punându-se un accent 
deosebit pe supravegherea activităţii 
desfăşurate de societăţile comerciale 
care efectuează transport persoane în 
regim de taxi, fiind executate o serie 
de controale în echipe mixte împreună 
cu reprezentanţii Primăriei, Autoritatea 
Rutieră Română şi Serviciul Poliţiei 
Rutiere din cadrul I.J.P. Gorj.
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2.3. SERVICII PUBLICE

În Primăria Târgu-Jiu, auditorii 
sunt funcţionari publici. Auditorii din 
compartimentul audit intern al 
Primăriei Târgu-Jiu posedă cunoştin-
ţe, calităţi şi abilităţi corespunzătoare 
pentru realizarea misiunilor de audit 
intern la nivelul standardelor profesi-
onale. Ne-am preocupat de perfecţi-
onarea pregătirii profesionale siste-
matice a auditorilor interni şi în peri-
oada raportată au participat la cursul 
organizat de INA Bucureşti, în cadrul 
programului ,,Eficienţa şi eficacitatea 
auditului intern pentru entităţile 
publice”.

Anul 2007 a reprezentat începu-
tul celui de-al doilea plan strategic, 
plan care va cuprinde şi misiunile din 
anii 2008 şi 2009.

În fundamentarea planului anual 
de audit, s-a ţinut seama de analiza 
riscurilor asociate structurilor sau 
operaţiunilor desfăşurate de angajaţi. 
Ierarhizarea misiunilor de audit s-a 
făcut în baza analizei riscurilor. 
Stabilirea tematicii a avut la bază re-
feratul de justificare. Structura planu-
lui de audit s-a realizat ţinând seama 
de:˝operaţiunea auditată, instituţia 
sau structura auditată, obiectivele mi-
siunii de audit, scopul, durata audită-
rii exprimată în ore/auditor şi total 
ore perioada auditată, iar la rubrica 
observaţii se trec resursele utilizate 

pentru fiecare misiune de audit. 
Planul anual de audit pentru anul 
2007, a fost aprobat de ordonatorul 
principal de credite în 27.11.2006. 
Modificarea lui în cursul anului a fost 
făcută numai pentru decalarea terme-
nelor, din motive obiective, explicate 
prin referat. Au fost propuse 11 teme 
care de altfel, au fost realizate inte-
gral. Domeniile auditabile în anul 
2007 au fost: procesul bugetar cu an-
gajarea, lichidarea, ordonanţarea şi 
plata cheltuielilor, cu evidenţierea an-
gajamentelor bugetare şi legale în 
Pr i m ă r i a  Tâ rg u -J i u ,  î n  Po l i ţ i a 
Comunitară Târgu-Jiu, în Centrul de 
Cultură şi Artă ,,C. Brâncuşi”. Misiunile 
realizate la centrele bugetare de învă-
ţământ preuniversitar de stat au ur-
mărit domeniul financiar-contabil 
(fiabilitatea sistemului contabil), sala-
rizarea, controlul intern, ordonanţa-

2.3.1.  COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN
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rea la plată, sistemul informatic utili-
zat în raportările contabile, arhivarea 
documentelor. Centrele bugetare au-
ditate în anul 2007 au fost: Grup 
Şcolar Materiale de Construcţii, Grup 
Şcolar Forestier, Liceul Teologic. Tot în 
anul 2007, a fost verificat modul de 
constituire a veniturilor publice prin 
executare silită, instituţia auditată fi-
ind Direcţia Publică de Venituri. 

A fost auditată activitatea desfă-
şurată de serviciul evidenţa populaţi-
ei, respectiv Direcţia Publică Locală de 
Evidenţă a Populaţiei. A fost verificată 
activitatea de vânzare şi închiriere a 
bunurilor din domeniul privat al sta-
tului, precum şi concesionarea sau în-
chirierea de bunuri din domeniul pu-
blic, ca activităţi realizate în cadrul 
Direcţiei Publice de Patrimoniu. Alte 
domenii auditabile în anul 2007, au 
fost: sistemul contabil, din punctul de 
vedere al organizării, conducerii şi fi-
abilităţii acestuia la Direcţia de Servicii 
şi Utilităţi Publice şi la Direcţia Publică 
de Protecţie Socială şi sistemul infor-
matic, în cadrul Primăriei Târgu-Jiu. A 

fost realizată o temă de consultanţă în 
materie de control intern la Primăria 
Târgu-Jiu numai în cadrul serviciului 
buget-contabilitate, temă pe care au-
ditorii şi-au propus a o extinde şi la 
alte structuri în anul 2008. În toate in-
stituţiile auditate au fost analizate do-
meniile financiar-contabil, inventarie-
rea patrimoniului, salarizarea, achizi-
ţiile publice, controlul intern, sistemul 

informatic şi arhivarea 
documentelor.

Compar t imentul 
audit intern a exercitat 
atribuţii de auditare şi 
asupra fondurilor publi-
ce alocate şi utilizate de 
SC Transloc SA Târgu-Jiu, 
în anul 2007. 

În elaborarea pla-
nului pentru anul 2007, 
s-a ţinut seama de nu-
mărul de entităţi ce tre-
buie auditate, de resur-
sele de care dispune 
compartimentul şi nece-

sitatea unor misiuni eficiente, de as-
pectele sesizate în actele de control 
ale Curţii de Conturi, de necesitatea 
auditării cel puţin o dată la 3 ani a 
operaţiunilor menţionate la art.4 al 
Ordinului 38/2003 .

Consultanţa oferită de angajaţii 
compartimentului audit intern perso-
nalului angajat al instituţiilor din sub-
ordinea Consiliului Local Târgu-Jiu, pe 
diverse probleme curente, nu a fost 
cuprinsă în planul anual de audit, în-
trucât a fost ad-hoc.

Toate auditările din anul 2007 au 
fost efectuate de personalul propriu, 
implicând astfel costuri minime. Toate 
misiunile planificate au fost realizate.
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Activitatea Biroului Programe, 
Politici Comunitare în anul 2007 s-a 
concretizat atât în obţinerea de fon-
duri necesare implementării proiecte-
lor Primăriei Municipiului Târgu-Jiu, 
cât şi în promovarea pe plan interna-
ţional a oraşului şi comunităţii.

În perioada 01.01 - 31.12.2007, 
activitatea Biroului P.P.C. s-a concen-
trat pe cinci domenii principale, după 
cum urmează:

1. Domeniul finanţărilor

   extrabugetare:

- Finalizarea implementării pro-
iectului „Reabilitare strada Ana 

Ipătescu”; 
- Pregătirea proiectului „Drumuri de 

Rocadă pentru Municipiul Târgu-Jiu” fi-

nanţat prin programul PHARE – Infra-
structură Mare, pentru care s-a obţinut 
finanţare pentru Asistenţa Tehnică de la 
MDLPL pentru definitivarea documenta-
ţiei tehnice – depus spre finanţare în luna 
decembrie 2007 prin POR - Axa II;

- Pregătirea documentaţiei şi da-
telor conform recomandărilor Asis-
tenţei Tehnice ISPA pentru proiectul 
judeţean Modernizarea sistem de ali-
mentare cu apă judeţul Gorj (staţii şi 
reţele apă potabilă, canalizare şi staţii 
de epurare), în contextul căruia s-a în-
fiinţat SC APAREGIO GORJ şi a fost ela-
borat Master Planul pentru investiţii

- Elaborare aplicaţie proiect „Casa 
Iris – Centru de urgenţă pentru persoa-
nele fără adăpost”, în parteneriat cu 
Direcţia Publică de Protecţie Socială - în 
prezent proiectul se implementează;

2.3.2.  BIROUL PROGRAME, POLITICI COMUNITARE
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- Implementare proiect „Casa 
Sânziana – o uşă mereu deschisă”- centru 
de primire în regim de urgenţă pentru 
victimele violenţei în familie, în partene-
riat cu Fundaţia Orizont Profesional;

- Implementare proiect „Extin-
dere front captare apă şi distribuţie 
apă potabilă în zonele peri-urbane 
Preajba şi Polata”;

- Elaborare documentaţie pentru 
obţinerea Asistenţei Tehnice pentru pro-
iectul Reabilitare gară Municipiul Târgu-
Jiu, proiect aprobat pentru finanţare;

- Elaborare proiect Realizare spa-
ţii verzi în strada Mioriţei şi strada 
Olari Municipiul Târgu-Jiu, proiect 
aprobat spre finanţare

- Elaborare proiect Argus – nefi-
nanţat:

- Elaborare aplicaţie Town Twinng 
prin programul Citizens’ Meetings, 
aprobată pentru finanţare; 

- Elaborarea portofoliului de pro-
iecte ce pot fi finanţate din Fondurile 
Structurale şi Fondul de Coeziune în 
perioada 2007-2013

- Elaborare solicitare finanţare 
pentru întocmirea documentaţiilor 
tehnice pentru proiectele: Modernizare 
străzi Municipiul Târgu-Jiu – etapa a 
II-a; Centru de Servicii Sociale Integrate 
(Centru de asistenţă pentru bătrâni şi 
Centru Îngrijire copii) şi Centru de 
Asistenţa pentru persoanele aflate in 
dificultate - Pavilioane Locuinţe Sociale 
(in cadrul unui plan integrat)

2. Domeniul parteneriatelor:

Încheierea de parteneriate cu in-
stituţiile de învăţământ (Şcoala Generala 
Ecaterina Teodoroiu, Liceul cu Program 
Sportiv, Colegiul Tudor Vladimirescu, 

Şcoala Generală Constantin Săvoiu), 
DGASPC, Asociaţia Inimi de Gorjeni, 
Penitenciarul Târgu-Jiu, AJOFM Gorj – 
pentru elaborarea şi implementarea 
proiectelor din domeniul educaţiei, în-
văţământului şi protecţiei sociale.

3. Domeniul sprijinirii

   activităţilor de tineret:

Programul de finanţare a ONG-
urilor de tineret, prin care a fost finan-
ţat proiectul Cu TINEri, după TINEri care 
are ca grup ţintă tinerii din Târgu-Jiu;

Organizarea de acţiuni în parte-
neriat cu organizaţii de tineret (ATDR).

4. Domeniul relaţiilor

   internaţionale:

Planificarea şi organizarea vizitei 
delegaţiilor din oraşele înfrăţite cu 
Târgu-Jiu la manifestările cu prilejul 
Zi lelor  Oraşului  ş i  Festivalului 
Internaţional de Folclor;

Elaborarea de proiecte în parte-
neriat cu oraşele înfrăţite.

Pregătirea vizitei oficiale pentru 
semnarea Protocolului de Înfrăţire cu 
localitatea Noci, Italia; începând cu 
luna septembrie 2006, Noci a devenit 
cel de-al patrulea oraş-frate al munici-
piului Târgu-Jiu, în luna decembrie 
semnându-se protocolul de înfrăţire.

5. Elaborarea de programe

   şi strategii de dezvoltare:

Elaborarea portofoliului de pro-
iecte care pot fi finanţate din fonduri-
le accesibile ţărilor membre, pregăti-
rea propunerilor de finanţare conform 
condiţiilor impuse.
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2.3.3.  SERVICIUL AGRICOL, CADASTRU

Serviciul agricol-cadastru din ca-
drul Primăriei municipiului Târgu-Jiu a 
avut ca scop principal aplicarea legilor 
fondului funciar, privind retrocedarea 
terenurilor agricole şi forestiere, întoc-
mirea registrelor agricole, eliberarea 
certificatelor de producător, precum 
şi administrarea islazurilor situate în 
localităţile componente.

În anul 2007, activitatea s-a des-
făşurat în principal pe retrocedarea 
suprafeţelor de teren care a făcut 
obiectul Legii nr.247/2005 şi retroce-
darea unor suprafeţe restante de la 
legile anterioare.

Suprafaţa de teren pe care 
Staţiunea de Cercetări Pomicole Târgu-
Jiu ne-a pus-o la dispoziţie, în baza Legii 
nr.247/2005 a fost de 800 ha, suprafeţe 
ocupate în principal cu livezi de prun, 
nuc, măr, şi gutui, situate în fermele din 
Bîrseşti, Dealul Târgului, Panduraşu, 
Drogoieni, Preajba, şi Poloaga.

Dacă în toamna anului 2006, 
Comisia locală a efectuat identificarea 
foştilor proprietari în teren, începând 
cu anul 2007 s-a trecut masiv la vali-

darea dreptului de proprietate în ca-
drul Comisiei Judeţene Gorj, în pre-
zent validarea dreptului de proprieta-
te şi punerea efectivă în posesie fă-
cându-se în proporţie de 95%.

Comisiei Judeţene Gorj i s-au 
prezentat 2300 documentaţii pentru 
validarea dreptului de proprietate, do-
cumentaţii care au fost însuşite de 
Comisia judeţeană, întocmindu-se şi 
hotărâri de această comisie, în acest 
fel creându-se cadrul legal pentru eli-
berarea titlurilor de proprietate.

Procentul mic de nevalidare a 
dreptului de proprietate se datorează 
faptului că solicitanţii prin actele de-
puse nu justifică amplasamentele, 
Comisia locală făcând în continuare 
eforturi pentru întregirea dosarelor 
pentru validare.

În baza Legii nr.247/2005 s-au 
eliberat în anul 2007, 514 titluri de 
proprietate pentru teren agricol şi 
considerăm că în perioada imediat ur-
mătoare se vor întocmi masiv titluri 
de proprietate, deoarece practic pro-
cesul de validare a dreptului de pro-
prietate s-a încheiat şi preconizăm că 
se vor elibera peste 2000 titluri de 
proprietate.

În ceea ce priveşte retrocedarea 
terenului forestier, acest proces se 
apropie de sfârşit. Comisia locală 
având în vedere legile anterioare a 
terminat retrocedarea pădurilor, elibe-
rându-se 884 titluri pentru suprafaţa 
de 852 ha pădure, iar în baza Legii 
nr.247/2005 s-a validat dreptul de pro-
prietate pentru 32 proprietari.
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2.3.4.  COMPARTIMENTUL PROTECŢIE CIVILĂ

2.3.5.  COMPARTIMENTUL RELAŢII CU RROMII

Structurile de protecţie civilă la 
nivel de municipiu şi operatori econo-
mici au fost constituite şi îşi desfăşoa-
ră activitatea, având ca scop principal, 
asigurarea protecţiei cât mai eficiente 
a populaţiei şi salariaţilor în caz de 
dezastre, criză sau război, avându-se 
în vedere numărul locuitorilor şi sala-
riaţilor, caracteristicile cartierelor şi a 
imobilelor de locuit, a sediilor opera-
torilor economici şi instituţiilor publi-

ce, activităţile economice, sociale şi 
culturale ce se desfăşoară.

Compartimentul Protecţie Civilă 
şi structurile subordonate acestuia au 
acţionat în principal pentru ridicarea 
nivelului de pregătire în vederea creş-
terii gradului de operativitate şi a ca-
pacităţii de acţiune, pentru a fi în mă-
sură să participe eficient la prevenirea, 
limitarea şi înlăturarea efectelor dez-
astrelor sau alte situaţii similare.

Compartimentul Relaţii cu Rromii 
a colaborat cu toate direcţiile, servici-
ile şi compartimentele din Primăria 
Municipiului Târgu-Jiu, cu autoritatea 
executivă şi autoritatea deliberativă. 
Periodic au avut loc întâlniri între 
Primarul Municipiului Târgu-Jiu şi lo-
cuitorii de etnie rromă din Municipiul 
Târgu-Jiu. S-a reuşit spri-
jinirea cetăţenilor respec-
tivi în vederea eliberării 
cărţilor de identitate, a 
certificatelor de naştere 
sau înregistrarea tardivă 
a persoanelor care nu au 
avut documentele nece-
sare din diverse motive, 
precum şi pentru întoc-
mirea dosarelor în vede-
rea obţinerii ajutorului 
social sau alocaţiilor de 
stat  pentru copi i  ş i 
monoparentale.

În vederea construirii de locuinţe 
s-au atribuit terenuri prin concesiona-
re în zona fostului Coleus, pe strada 
Luncilor şi Prelungirea Motrului. S-au 
executat lucrări de extindere a reţele-
lor de alimentare cu apă şi electrice, 
precum şi lucrări de salubrizare, dre-
nare şi balastare a străzilor. 
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În cursul anului 2007 s-a înfiinţat 
un cabinet medical pentru asigurarea 
asistenţei medicale cetăţenilor romi, 
iar în prezent sunt trei mediatoare sa-
nitare în cartierele Obreja, Luncilor şi 
Meteor, care monitorizează starea de 
sănătate a romilor.

În colaborare cu 
Poliţia Muni cipală s-au 
desfăşurat diverse acţi-
uni şi întâlniri pentru 
prevenirea infracţiona-
lităţii şi diminuarea 
conflictelor dintre di-
verse grupuri de romi. 

S-a încheiat un 
protocol de colaborare 
cu Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Gorj 
în vederea rezolvării 
problemelor copiilor 
de etnie romă. 

În aceeaşi perioa-
dă s-a implementat un 
program pentru medi-
atorii şcolari alocându-
se fonduri băneşti pen-
tru încadrarea a trei persoane în cele 
3 cartiere Obreja, Meteor şi Luncilor. 
Rolul acestor mediatori este de a su-
praveghea modul cum sunt încadraţi 
în procesul instructiv – educativ aceşti 
elevi şi pentru diminuarea cazurilor de 
abandon şcolar. Pentru copii de vârstă 
şcolară s-a înfiinţat la Şcoala Generală 
„Ecaterina Teodoroiu” cursuri la fără 
frecvenţă, clasele I – VIII şi VIII – X. 
Acest program se numeşte „A Doua 
Şansă”.

În 2007 s-au executat lucrări de 
asfaltare la străzile Ion Budai Deleanu, 
Dimitrie Cantemir, Mihail Kogălniceanu, 

Aurel Vlaicu, Ulmului, Căpitan Buzatu. 
S-a înlocuit conducta de apă şi reţea-
ua de canal izare din car t ierul 
Panduraşul, s-au realizat lucrări de 
canalizare, apă, gaze în zona fostului 
Coleus, au fost balastate străzile 

Salcâmului, Fagului şi Pinului şi s-a 
asigurat alimentarea cu energie elec-
trică. În cartierul Meteor s-au făcut 
lucrări de asfaltare pe străzile Aleea 
Microcoloniei, Microcolonie, Călăraşi 
şi Merilor, iar în cartierul Luncilor s-a 
extins reţeaua de iluminat public şi 
de alimentare cu apă.

La Compartimentul Relaţii cu 
Rromii s-au prezentat un număr de 
1.901 persoane de etnie romă şi cu 
sprijinul nemijlocit al Primarului 
Municipiului Târgu-Jiu problemele ri-
dicate de aceştia au fost rezolvate în 
totalitate. 
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Anul 2007 a fost un an de graţie 
în viaţa culturală şi  ar tistică a 
Municipiului Târgu-Jiu. Multitudinea 
evenimentelor, paleta largă de proiec-
te şi programe de profil, calitatea şi 
varietatea repertoriului din stagiunile 
permanente ale celor patru instituţii 
de spectacole care-şi desfăşoară acti-
vitatea aici, toate au fost de natură să 
definească şi să întărească statutul de 
oraş cultural urbei lui Brâncuşi.

Municipiul Târgu-Jiu oferă un ca-
lendar bogat în activităţi de acest gen, 
la care participă profesionişti sau ama-
tori din ţară şi din străinătate. Primăria 
Municipiului Târgu-Jiu organizează 
astfel de manifestări fie în nume pro-
priu, fie în calitate de co-organizator.

Valentine’s Day şi Dragobetele 
sunt manifestări dedicate tinerilor în-
drăgostiţi, sărbătorite printr-o serie de 
programe ce au ca temă „iubirea”. 
Aceste manifestări s-au încheiat prin 
spectacole cu artişti renumiţi.

Nunta de Aur este 
un eveniment anual, orga-
nizat cu ocazia Dragobe-
telui, de către Direcţia 
Publică de Protecţie Socială 
d i n  c a d r u l  Pr i m ă r i e i 
Municipiului Târgu-Jiu, în 
colaborare cu Consilierul 
din cadrul Cabinetului 
Primarului pe probleme de 
evenimente cultural-artis-
tice. Evenimentul s-a adre-
sat exclusiv acelor cupluri 

care au sărbătorit 50 de ani de căsăto-
rie în cursul anului 2007, acestea 
având posibilitatea de a-şi reînnoi le-
gământul de căsătorie în această zi.

Sărbătoarea 1 Mai este o mani-
festare comunitară organizată cu pri-
lejul Zilei Internaţionale a Muncii, săr-
bătorită sub forma unei petreceri 
câmpeneşti în localitatea componen-
tă Drăgoeni. În cursul acestei zile, 
sunt susţinute spectacole de muzică 
şi joc de către ansamblurile folclorice 
locale.

Sărbătoarea narciselor este o 
manifestare comunitară organizată cu 
prilejul înfloririi narciselor, desfăşurată 
în cartierul Preajba al Municipiului 
Târgu-Jiu, anual, în prima duminică 
din luna mai. 

Miracolul Crăciunului este un 
eveniment organizat cu prilejul aces-
tui fermecător moment din an, desti-
nat tuturor târgujienilor, dar în special 
copiilor. 

2.4. CULTURA
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Alaiul obiceiurilor de iarnă se 
desfăşoară în fiecare an, la 21 decem-
brie, în Piaţa Prefecturii, prin partici-
parea formaţiilor şi grupurilor folclori-
ce din întregul judeţ. 

Zilele Municipiului Târgu Jiu 
reprezintă un complex de manifestări 
culturale, artistice şi sportive, ce au loc 
în fiecare an în preajma zilei de 21 
mai, când se sărbătoresc Sfinţii Mari 
Împăraţi Constantin şi Elena, patronii 
spirituali ai oraşului. Anul 2007 a mar-
cat cea de-a VII-a ediţie a acestui eve-
niment, cu mesajul „Târgu-Jiul de azi şi 
de mâine - istorie, tradiţie, bucurie”, 
organizată de Consiliul Local şi 
Primăria Târgu-Jiu în colaborare cu di-
verse instituţii locale, administrative, 
culturale şi sociale. 

În programul acestei ediţii remar-
căm acordarea premiilor pentru stu-
denţi la concursul de proiecte cu tema 
„Promovarea şi dezvoltarea turismului 
târgujian”, realizarea unui stand expo-
ziţional de turism, de către Primăria 
Municipiului Târgu-Jiu, în parteneriat 
cu Consiliul Judeţean Gorj şi Serviciul 
Salvamont, organizarea unui simpozi-
on economic, demonstraţie de inter-

venţie comună a Jandarmeriei, Poliţiei 
Comunitare şi Serviciului Salvamont 
Gorj, organizarea unui atelier de crea-
ţie de pictură, parada Fanfarei 
„Armonia”, spectacole de promenadă, 
un vernisaj de pictură, spectacole de 
muzică folclorică, modernă, clasică şi 
teatru, ce au dat farmec şi culoare în-
tregii manifestări. Manifestarea a fost 
concepută pe zile destinate unui do-
meniu, pentru a fi astfel pe gustul „tu-
turor târgujienilor”. Astfel, în program 
au existat „Ziua credinţei”, „Ziua des-
chiderii oficiale”, „Ziua economiei şi 
turismului”, „Ziua artei profesioniste”, 
„Ziua folclorului”, „Ziua carnavalului” şi 
„Ziua muzicii şi a dansului”. Au fost ofe-
rite spectacole de amploare, atât de 
muzică folclorică – cu participarea 

Ansamblului Artistic Pro-
fesionist „Doina Gorjului” şi 
a Ansamblului Folcloric 
„Maria Lătăreţu”, precum şi 
a invitaţilor acestora -, cât 
şi de muzică uşoară – cu 
recitaluri susţinute de 
Grupul de umor „Spitalu’9”, 
de formaţia de muzică jazz 
„Jazz Evolution”, Trident, 
Corina, Activ, Proconsul şi 
Sistem. Întreaga manifesta-
re a fost încheiată printr-un 
spectaculos foc de artificii.

Festivalul internaţional de fol-

clor se desfăşoară în luna august a fie-
cărui an cu participarea unor formaţii 
artistice din mai multe ţări ale lumii, 
esenţa acestei manifestări fiind repre-
zentată de interculturalitate. Misiunea 
festivalului organizat an de an de 
Consiliul Judeţean Gorj, Consiliul Local 
şi Primăria Municipiului Târgu-Jiu şi de 
Ansamblul Artistic Profesionist „Doina 
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Gorjului”, este aceea de a 
promova cântece, dansuri 
şi porturi populare, speci-
fice fiecărei ţări parti-
cipante. 

Ultima ediţie a eveni-
mentului a reunit la Târgu-
Jiu ansambluri artistice de 
excepţie provenind din 
România, Bosnia-Herţe-
govina, Bulgaria, Israel, 
Italia, Serbia, Slovacia, 
Ucraina şi Turcia.

Festivalul de muzi-

că folk şi baladă „Poarta Sărutului”, din luna august, reuşeşte să adune la un 
loc cele mai mari nume ale folkului românesc şi oferă, totodată, o şansă de afir-
mare tinerelor talente ale genului. Festivalul este organizat de Şcoala Populară 
de Artă, cu sprijinul Consiliului Local şi al Primăriei Municipiului Târgu-Jiu. La edi-
ţia din 2007, nume sonore din folkul românesc au încheiat în mod fermecător 
fiecare seară a festivalului, preşedintele juriului fiind chiar Ducu Bertzi.

Brâncuşiana este o manifestare ştiinţifică şi culturală închinată naşterii lui 
Constantin Brâncuşi, realizată în colaborare cu Centrul de Artă „Constantin 
Brâncuşi”, în fiecare an în luna februarie, sub forma unor colocvii internaţionale, 
expoziţii de sculptură, lansări de cărţi şi reviste literare, spectacole de muzică şi 
poezie dedicate marelui sculptor.

Simpozionul internaţional de sculptură „Constantin Brâncuşi” îmbogăţeşte, 
în fiecare an în luna august, zestrea culturală a municipiului cu sculpturi realizate de 

prestigioşi artişti, din 
ţară şi din străinătate. 
Prin acest eveniment or-
ganizat de Consiliul 
Local, Primăria Muni-
cipiului Târgu-Jiu şi 
Centrul de Artă şi Cultură 
„Constantin Brâncuşi”, 
Târgu-Jiul a devenit un 
oraş al sculpturii moder-
ne, un adevărat muzeu 
în aer liber, operele de 
artă fiind amplasate în 
zone de interes sau în 
incinta unor obiective 
importante.
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Cele mai importante activităţi cu-
prinse în Programul manifestărilor cul-
turale pentru anul 2007 au fost cele 
legate de comemorarea a 50 de ani de 
la moartea sculptorului Constantin 
Brâncuşi, de manifestarea culturală 
„Omagiu lui Brâncuşi”, de desfăşurarea 
Simpozionului Internaţional de Sculp-
tură „Constantin Brâncuşi” şi de ediţia a 
VII-a şi de Tabăra de Pictură „Repere 
Etnografice Gorjene” ediţia I-a.

I. În luna martie, la simpozionul din 
cadrul „Brâncuşianei - 2007” au participat 
19 cercetători în brâncuşiologie din 
România şi străinătate (SUA şi Franţa) care 
au adus contribuţii valoroase la cerceta-
rea operei părintelui sculpturii moderne. 
Alte momente importante ale acestei ac-
ţiuni au fost: Vernisajul Salonului Naţional 
de Sculptură Mică (ediţia a V-a), decerna-
rea Premiului Brâncuşi şi lansarea de carte 
pe teme brâncuşiene.

În aceeaşi zi, juriul Salonului na-
ţional de sculptură mică Constantin 
Brâncuşi a acordat următoarele premii: 
Premiul I – Gheorghiţă Alexandru, 
Premiul II – Iosif Ştefan Tasi, Premiul III 
– Cătălin Geană, Premiul juriului - 
Grigore Minea şi Premiul de excelenţă 
– Adrian Popovici.

Ca o concluzie generală, „Brâncu-
şiana - 2007” s-a înscris ca o reuşită în 
seria manifestărilor dedicate părinte-
lui sculpturii moderne, Constantin 
Brâncuşi.

II. La data de 19 Februarie 2007 
Centrul de Cultură şi Artă „Constantin 

Brâncuşi” a organizat cu ocazia împli-
nirii a 131 de ani de la naşterea mare-
lui sculptor, manifestarea culturală 
„Omagiu lui Brâncuşi”.

Programul a inclus:
• Sesiune de comunicări pe teme 

brâncuşiene;
• Concurs „Nicolae Diaconu” pe 

teme brâncuşiene, între liceele şi co-
legiile din Târgu-Jiu;

• Şedinţa de înfiinţare a repre-
zentanţei Gorj a membrilor Uniunii 
Scriitorilor din România;

• Lansarea primului număr al re-
vistei „Gorjul literar”;

În aceeaşi zi a avut loc deschide-
rea festivă a Centrului „Brâncuşi” pen-
tru public, odată cu inaugurarea bibli-
otecii şi a mediatecii acestuia.

III. Cea mai amplă acţiune a 
Centrului de Cultură şi Artă „Constantin 
Brâncuşi” în anul 2007 a fost Simpo-

zionul Internaţional de Sculptură 

„Constantin Brâncuşi”, din perioada 

2.4.1.  CENTRUL DE CULTURĂ ŞI ARTĂ
            „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” 
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1-31 august. La cea de a VII-a ediţie au 
fost prezenţi un sculptor român, un 
sculptor bulgar, un sculptor japonez, 
un sculptor grec, un sculptor sârb şi 
un sculptor austriac. Pentru această 
acţiune s-a alocat suma de 70.000 lei 
prin hotărâre a Consiliului Local.

Participanţii la simpozion au lu-
crat în travertin de Geoagiu, din imedi-
ata vecinătate a localităţii Banpotoc, de 
unde Brâncuşi a procurat un material 
asemănător pentru a plăsmui lucrările 
din Grădina Publică. Rezultatele acestei 
manifestări au fost şase sculpturi de un 
înalt nivel artistic, unele fiind expresia 
unor noi curente artistice din lume.

Reuşita acestui simpozion con-
stituie o premiză pentru continuarea 
lui şi în anii următori, cu un număr mai 
mare de invitaţi.

IV. A doua manifestare artistică 
importantă a anului 2007, a fost dată 
de organizarea Taberei de Pictură 

„Repere Etnografice Gorjene” din 
localitatea Curtişoara, în perioada 5 – 
15 august 2007.

Au participat şapte artişti locali: 
Vasile Fuiorea, Daniel Şerban, Florin 
Gheorghiu, Ina Gheorghiu, Florin Isuf, 
Gheorghe Plăveţi şi Marius Turcitu.

Artiştii participanţi au donat câte 
două tablouri Primăriei Tg.-Jiu, după 
ce le-au expus la Galeriile Fondului 
Plastic timp de o lună de zile.

Reuşita acestei Tabere de Pictură 
impune transformarea ei în tradiţie, 
iar pentru anul 2008 ea se va numi de-
finitiv Tabăra de Pictură „Iosif Keber”.

De asemenea, Centrul de Cultură 
şi Artă „Constantin Brâncuşi” a organi-
zat şi alte manifestări cultural-educa-
tive sau de agrement, aşa cum au fost: 
„Sărbătoarea Eminescu” (14.01.2007), 

„Valentine’s  Day ” (14.02.2007) , 
„Dragobete” (24.02.2007), „Zilele 
Muzicii Culte” (18.04.2007), In memo-
riam „Iosif  Keber ” (19.04.2007), 
Festivalul naţional de literatură „Tudor 
Arghezi” (19-21.05.2007, Expoziţia 
„Sacrul în artă” (26.04.2007), Vizită la 
Muzeul Bruckenthal” (5.05.2007), 
Festivalul Naţional de Folk şi Baladă 
„Poarta Sărutului” (10-12.08.2007), 
Târgul meşteri lor  populari  din 
România (20-26.08.2007, Festivalul 
Naţional de Umor „Ion Cănăvoiu” 
(19-21.10.2007), Salonul de toamnă al 
artiştilor plastici din Gorj (15.11.2007) 
şi Miracolul Crăciunului (19.12.2007).

Obiectivul care a stat la baza co-
laborării între Centrul de Cultură şi 
Artă „Constantin Brâncuşi” şi Filiala 
Gorj a U.A.P., rezultând mai multe sa-
loane de artă plastică prezentate la 
Galeriile Fondului Plastic din Târgu-Jiu, 
a fost acela de sprijini actul de creaţie 
în Gorj şi de a stimula prin premii ta-
lentul artistic, mai ales al celor tineri. 

S-a constatat o creştere a intere-
sului tinerilor artişti, materializată prin 
prezentarea unor lucrări de calitate.

La unele manifestări culturale s-a 
colaborat şi cu alte instituţii judeţene de 
cultură, după cum urmează: Biblioteca 
Judeţeană „Christian Tell”, Şcoala Populară 
de Artă, Centrul pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, 
Teatrul „Elvira Godeanu, Muzeul de artă 
din Târgu-Jiu, Muzeul Judeţean de istorie 
„Alexandru Ştefulescu”.

În anul 2007, prin Centrul 
„Brâncuşi” a fost redactat lunar ziarul 
„Curierul Primăriei”, volumul 3 al revis-
tei „Brâncuşi” serie nouă , trei numere 
ale revistei „Caietele Columna” şi car-
tea „Scriitori în ţara lui Brâncuşi”.
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Anul 2007 a însemnat pentru 
Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” un 
pas înainte la toate capitolele, fapt re-
levat de numărul mare de spectatori, 
cronici teatrale extrem de favorabile, 
precum şi parcursul internaţional con-
tinuat în anul 2007 cu succes.

Diversificarea genurilor de piese 
prezentate în anul 2007 a făcut ca în 
sala de spectacole să fie atrase toate 
categoriile sociale. Peste 37.000 de 
spectatori ne-au trecut pragul în anul 
2007, ceea ce înseamnă 1/3 din popu-
laţia oraşului. Cifrele pot fi seci, dar 
importanţa acestei instituţii pentru 
comunitate este relevantă şi meritorie. 
Ea corespunde scopului pentru care 
acest teatru a fost înfiinţat.

Traseul internaţional al Tetrului 
dramatic „Elvira Godeanu” a atins în 
2007, cu ajutorul consiliului Local şi 
al Primăriei Târgu-Jiu, două ţări euro-

pene reprezentative la nivelul cultu-
rii universale: Turcia şi Italia. Teatrul 
a efectuat un turneu la Istanbul – 
Turcia la invitaţia „Studioului de artă 
şi comunicare BOSFORUS al societăţii 
române pentru solidaritatea socială”, 
institutul cultural român „Dimitrie 

Cantemir” şi Consulatul 
României la Istanbul. 

Trebuie remarcat 
că acest turneu nu este 
unul oarecare, ci a în-
semnat un moment 
cultural istoric: Teatrul 
D r a m a t i c  „ E l v i r a 
Godeanu” a deschis 
prima ediţie a „Festi-
valului de Teatru Ro-
mâ nesc la Istanbul”. 

Piesa prezentată 
a fost „Emigranţii” de S. 
Mrozek în regia lui 
Horaţiu Apan. Spec-
tacolele au fost pre-

zentate în sala Teatrului Naţional din 
Istanbul, în limba română şi subtitra-
te în limba turcă. Presa turcă a evi-
denţiat la superlativ artiştii gorjeni 
prin numeroasele articole apărute în 
presa centrală.

Al doilea turneu a fost organizat 
în Italia, în oraşele: Roma, Florenţa şi 
Umbertide. Piesa cu care s-a făcut 
această deplasare a fost „Bătrânii”, în 
regia lui Achille Rosselletti – director 
al „Teatro dei Riunitti” – Umbertide. 
Spectacolul de la Roma a fost trecut în 
agenda oficială a  Ministerului 
Afacerilor Externe al României

2.4.2.  TEATRUL DRAMATIC „ELVIRA GODEANU”
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Zilele Elvira Godeanu

– ediţia a 7-a

Organizarea de-a lungul a 14 zile a 
manifestării devenită tradiţie a avut un 
ecou extraordinar în rândul cetăţenilor 
oraşului. 

Invitaţii de marcă, personalităţi ale 
teatrului (Ilinca Tomoroveanu şi Traian 
Stănescu) şi spectacolele diverse ca te-
matică, toate acestea sunt ingredientele 
succesului acestui festival, la care au fost 
prezenţi peste 3.000 de spectatori.

Festivalul de teatru pentru

elevi „C-tin Stanciovici

Brănişteanu” – ediţia a 5-a

Acest festival este deja un feno-
men social de luat în seamă deoarece 
din 2002 încoace, elevii care au câştigat 
premii la acest festival (15) au devenit 
studenţi la institutele de teatru din tară. 

Pentru un oraş mic, care până în 1989 se 
putea mândri cu doar 4 actori profesio-
nişti într-o perioadă de peste 40 de ani, 
această explozie de talente reprezintă 
un factor de mândrie locală, o mare re-
alizare produsă de acest festival.

Teatrul s-a preocupat şi de spec-
tatorii foarte tineri, pentru aceştia 

montând piese speciale şi basme din 
literatura română şi universală. Teatru 
are un parteneriat solid cu Liceul de 
Artă „Constantin Brăiloiu” unde 6 ac-
tori predau disciplina de artă drama-
tică – vocaţional, anul 2008 va con-
sfinţi prima promoţie de elevi cu acest 
profil din Târgu-Jiu.

În anul 2007 Teatrul a găzduit 
zeci de manifestări cu caracter naţio-
nal şi internaţional produse de alte 
instituţii printre care amintim: lansări 
de carte, dezbateri pe probleme de 
politici culturale, simpozioane, con-
certele lunare ale orchestrei de came-
ră „Lyra Gorjului” şi altele. 
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Primăria Municipiului Târgu-Jiu
Bd. Constantin Brâncuşi, nr. 19

Telefon: (0253) 213 317; Fax: (0253) 214 878

http://www.targujiu.ro



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: before first page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
     1
     562
     427
    
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AtStart
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



